
1

Київ
ДП “Видавничий дім “Персонал”

2016

Міжрегіональна Академія управління персоналом
Міжнародна Кадрова Академія

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України
Українсько-Азербайджанський інститут  

соціальних наук і самоврядування Г. А. Алієва
Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів

ГО “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”

Українська  держава  і  Церква: 
філософські,  теологічні   

та  практичні  аспекти  співпраЦі 
в  інтересах  людини

Матеріали науково-практичної конференції  
м. Київ, МАУП, 19 травня 2016 р.



2

©	 Міжрегіональна	Академія	управ	лін	ня	
персоналом	(МАУП),	2016

©	 ДП	“Видавничий	дім	“Персонал”,	2016

Редакційна колегія:	М. Н. Курко (голова),	д-р	юрид.	наук,	проф.
      М. Ф. Головатий (заступник	голови),	д-р	політ.	наук,	проф.
      В. М. Воронін (відповідальний	редактор),	д-р	іст.	наук
      І. П. Бідзюра, д-р	політ.	наук,	проф.
      М. Л. Головко, д-р	іст.	наук,	проф.
      В. І. Литвиненко, д-р.	юрид.	наук,	доц.
      Ю. О. Мєлков, д-р	філос.	наук	
      Діонісій Мартишин, прот.,	д-р	богосл.	наук
      Н. Б. Отрешко, д-р	соціол.	наук,	проф.
      Є. О. Романенко, д-р	наук	з	держ.	упр.,	доц.
      Ю. П. Сурмін, д-р	соціол.	наук,	проф.

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 
(протокол № 5 від 25.05.16)

Матеріали	подано	в	авторській	редакції.
Відповідальність	за	зміст	та	орфографію	матеріалів	несуть	автори.

	 	 Українська держава і Церква: філософські, теологічні та практичні 
аспекти співпраці в інтересах людини: Матеріали	наук.-практ.	конф.,		
м.	Київ,	МАУП,	19	трав.	2016	р.	—	К.:	ДП	“Вид.	дім	“Персонал”,	2016.	—	
240	с.	

	 У	пропонованому	збірнику	подано	статті	та	тези	учасників	науково-практичної	
конференції,	що	охоплюють	широку	проблематику	ролі	Церкви	у	сучасній	Україні		
та	перспективи	розвитку	державно-церковних	відносин.
	 Для	науковців,	громадсько-політичних	діячів,	студентів,	а	також	усіх,	хто	цікавить-
ся	питаннями	державно-церковних	відносин.



3

Зміст

прот. Діонісій Мартишин
Діалог Української  
Православної Церкви  
та Української держави  
в соціальній думці Блаженнішого 
Митрополита Володимира  
(Сабодана) .............................................. 53

Мєлков Ю. О.
Церква та держава як філософські 
концепти: спорідненість  
чи протилежність? .............................. 64

Отрешко Н. Б.
Сравнение социальных доктрин 
католической и православной  
церквей ...................................................... 73

Попов В. Ж.
Церква в умовах революції  
та громадянської війни  
1917–1920 рр. ........................................ 80

Романенко Є. О., Чаплай І. В.
Особливості взаємодії держави  
і Церкви: історія та сучасність ....... 91

Ручка А. О. 
Сучасна духовність у фокусі 
соціологічної аналітики ....................... 96

Сагач Г. М., Мартиненко В. Ф.
Актуальні проблеми розвитку  
духовно-моральної культури 
особистості та суспільства:  
діалог християнської Церкви  
і суспільства ........................................... 104

Сурмін Ю. П.
Релігія та освіта в Україні:  
контури взаємодії ................................. 114

Бєльська Т. В.
Церква в умовах трансформацій 
глобалізованого світу ........................... 122

Бідзюра І. П. 
Державно-церковні відносини,  
свобода совісті та віросповідальна 
політика в сучасній Україні ............... 5

Варзарь І. М.
Очерк жизнедеятельности  
Петра Могилы в историологии 
соотношения религии, церкви  
и власти ренессансного времени: 
автореференции избранных страниц 
моей выстраданной книги .................. 8

Головатий М. Ф. 
Свобода совісті: релігійний  
та соціальний аспекти осмислення  
та забезпечення у житті людини ....  27

Гула Р. В. 
Практика державно-церковних  
відносин між радянською владою  
та Руською православною церквою  
у 1918–1929 рр. .......................................  32

Дєгтяр О. А.
Взаємозв’язок церкви  
та інформаційного суспільства .......... 35

Драгомирецька Н. М.
Соціальні проекти релігійних  
спільнот: світові тенденції ..................  38

Заросило В. О. 
Деякі питання організації  
і проведення масових релігійних  
заходів .........................................................  42

Кальниш Ю. Г.
Перспективи розвитку державно-
церковних відносин в Україні  
(соціальне партнерство) ................... 46

Козюра І. В.
Церква і народна освіта  
на Полтавщині  ...................................... 49



4

Бисенбаев Ф. К.
Феномен веры как предмет 
межрелигиозного диалога ................... 125

Бочков П. В. 
Краткий обзор новейших разделений  
в среде реформаторских  
неканонических юрисдикций  
в Украине.................................................. 133

прот. Димитрій Гарчук
Катехізація та просвітництво  
в думках Блаженнішого  
Митрополита Володимира  
як фактор культурного збагачення 
українського суспільства .................... 139

Гордієнко М. Г.
Церква перед викликами  
політичного екстремізму ................... 145

Дікарєв О. І. 
Еліта у лабіринті саду божественних 
пісень: до 500-річчя Ієроніма Босха .... 153

Ковальчук А. Ю.
Конституційно-правові засади 
забезпечення духовної безпеки  
України ..................................................... 158

Костюк Т. О.
Політико-правові аспекти  
встановлення ефективної взаємодії 
держави, церкви і громадянського 
суспільства в Україні ........................... 161

Кущ Н. В.
Церква як ціннісний орієнтир  
людини (на прикладі роману  
“Собор” Олеся Гончара) ...................... 166

Медвідь Ф. М. 
“Слово про Закон і Благодать” 
Митрополита Іларіона як визначна 
пам’ятка християнської думки ....... 169

Нич Т. В.
Християнство і питання нації  
у релігійно-філософській концепції  
прот. С. Булгакова ................................ 188

Пальм Н. Д.
Религиоведение в системе 
гуманитарного образования  
украинского государства:  
проблемы и решения ............................. 192

Паращевін М. А.
Взаємодія релігійних організацій  
та держави: очікування  
і реальність ............................................. 198

Табаков В. З.
Великоболгарские корни  
украинской христианской 
государственности .............................. 201

Утвенко В. В.
Роль держави в матеріальному 
забезпеченні православної церкви  
в Гетьманщині в другій половині  
XVII ст. .................................................... 208

Чиркова О. А.
Боротьба за православну Церкву  
в Україні на межі  
XVI–XVII століть ................................ 211

Якухно І. І.
Науково-методологічні  
та теологічні аспекти  
співпраці держави і церкви  
у сфері освіти ......................................... 218

Кобржицький В. В.
Північноамериканський досвід 
підготовки менеджерів з туризму 
з урахуванням релігійного чинника 
(проекція на українські реалії) ......... 226

Петряєв О. С.
Свобода віросповідання  
перед лицем загроз та викликів 
ісламізації Європи ................................. 232

Кметик С. В.
Інноваційний аспект  
сучасної освіти як фактор  
суттєвого вдосконалення  
духовного розвитку особистості ..... 236



5

І. П. БІДЗЮРА 
д-р політ. наук, проф., директор УАІСНС МАУП

державно-Церковні відносини,  
своБода совісті і віросповідальна  

політика в сУчасніЙ Україні

Віросповідальна	 політика	 в	 нашій	 країні	 засновується	 на	 двох	 консти-
туційних	принципах	—	світськості	держави	і	свободі	совісті.	Ця,	виключно	
ліберальна	 модель	 політичного	 устрою,	 не	 віддзеркалює	 усієї	 повноти	 су-
часних	протиріч	і	тенденцій,	не	охоплює	усієї	різноманітності	процесів	ді-
яльності	релігійних	організацій,	відношення	суспільства	до	них.

Звичайно	свобода	совісті	як	визначальна	цінність	громадянського	суспіль-
ства,	як	необхідне	право	людини	захищені	законом	і	державою,	враховуються	
й	інтереси	релігійних	меншин,	в	суспільстві	встановлюється	толерантність	і	
соціальний	плюралізм	до	віросповідання,	церква	відділена	від	держави.

Але	 життя	 вносить	 свої	 корективи.	 Так,	 релігійні	 організації,	 інститути	
відділені	від	держави,	але	вони	канонічно	не	відділені	від	суспільства,	адже	
народ	—	це	частина	церкви.	Переважною	частиною	суспільства	релігійна	ві-
ра,	світогляд	затребувані,	і	таким	чином	суспільство	позитивно	впливає	на	
державу.	Тому	резюмується	цілком	логічне	—	церква	відділена	але	не	розді-
лена	з	державою.

І	свобода	совісті	не	може	бути	безмежною.	Для	прикладу.	Свобода	пере-
сування	регулюється	в	прикордонній	зоні,	свобода	слова	–	Кримінальним	
кодексом,	яким	передбачено	покарання	за	ображення	особистості,	а	свобода	
совісті	нічим.	Чи	вірно	це?	Адже	існують	імперативи	держави	і	суспільства.	
До	яких	належить	непорушність	кордонів,	державний	устрій,	армія	і	духов-
на	безпека.	У	контексті	розмови	про	морально-ціннісний	клімат	у	суспіль-
стві,	 збереження	 його	 засад,	 історичної	 спадщини	 і	 традицій,	 слід	 наголо-
сити	що,	межі	свободи	совісті	вмотивовано	унормовуються	і	суспільством	і	
державою.	В	даному	випадку	інтереси	духовної	безпеки	виконують	функцію	
регулювання,	обмеження	свободи	совісті.

Віросповідальна	політика	сучасної	України	—	це	і	практична	й	ідеологіч-
на	реалізація	засадничих	конституційних	цінностей	та	одночасно	постійний	
моніторинг	 і	облік	запитів	суспільства	на	реалізацію	таких	важливих	гро-
мадянських	 цінностей	 як	 міжконфесійна	 і	 міжнаціональна	 толерантність,	
захист	суспільства	від	псевдо	релігійної	експансії,	забезпечення	захисту	сус-
пільної	моралі.

Щодо	структури	віросповідальної	політики,	то	ми	виділяємо	три	рівня	
відносин:	 безпосередньо	 державно-церковні;	 міжконфесійні;	 суспільно-ре-
лігійні.
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Як	недолік	в	оцінці	ролі	і	значення	усіх	складових	віро-	сповідальної	по-
літики	ми	визнаємо	відсутність	системного	підходу.	Здебільшого	системна	
реалізація	її	елементів	у	більшості	випадків	не	узгоджена,	відсутнє	наукове	
обґрунтування	концепції	їх	взаємодії.	Ця	розбіжність,	в	умовах	відсутності	
Автокефалії	УПЦ,	знесилює	потенціал	соціальної	участі	релігійних	органі-
зацій,	викликає	різновекторність	інтересів	що,	у	більшості	проблем,	спрямо-
вує	ситуацію	в	глухий	кут.	Релігійний	екстремізм	тому	приклад.

Запровадження	 цього	 поняття	 у	 світський	 політичний	 обіг	 є	 небезпеч-
не	 своїми	 наслідками,	 завдає	 шкоди	 всій	 релігійній	 діяльності	 в	 Україні,	
створюючи	 в	 масовій	 свідомості	 неправдивий	 і	 заполітизований	 образ	 ре-
лігійних	 організацій.	 Релігійний	 екстремізм	 —	 словосполучення	 виникло	
(синтезувалося)	 у	 системі	 політтехнологічних	 підходів,	 коли	 необхідно	
було	створити	певну	“димову	завісу”,	відволікти	суспільство	від	насущних	
проблем	розвитку	—	тероризм,	бандитизм,	високий	рівень	безробіття	і	соці-
альної	напруги	і	—	заховати	за	іншу	надуману	проблему,	ляльковий	фетиш	з	
привабливою	назвою.	І	результат	маємо	гіркий.

Державно-церковні	відносини	ми	сприймаємо	як	систему	історично	ви-
никлих	 і	 таких,	 що	 розвиваються,	 відносин	 між	 державою	 (організацією,	
системою	 інститутів,	наділених	владою	на	певній	території)	 і	релігійними	
об’єднаннями	(групами	і	іншими	інституціональними	формами	релігійного	
характеру).	Ці	відносини	ми	вивчаємо	за:

•	 принципом	формалізації	(формальний,	неформальний);
•	 формою	виконання	(інституційний,	індивідуальний);
•	 характером	інституційної	належності	(відомчий,	міжвідомчий);
•	 належністю	взаємодії	(із	законодавчими,	судовими,	виконавчими	ор-

ганами);
•	 масштабом	дії	(центральний,	регіональний,	місцевий);
•	 характером	походження	(регламентні,	ініціативні);
•	 характером	обов’язковості	для	виконання	(примусові,	директивні,	ре-

комендаційні,	ознайомлювальні);
•	 специфікою	 суб’єктів	відносин	(громадянин,	 група,	об’єднання	орга-

нізація).
Усі	вище	перелічені	рівні	являють	собою	лише	умовно-зручну	модель	то-

му,	що	ми	рідко	спільно	вивчаємо	проблеми	одночасно	із	багатьох	можливих	
позицій.	На	практиці	ж	більше	переважає	одновекторний	підхід,	транзакція	
на	рівні	“від	чиновника	до	громадянина”	і	механізмів	зміни	такого	підходу	
ми	напрацювали	мало.	Надія	на	нашу	конференцію,	особливо	в	умовах,	коли	
влада	не	йде	дорогою	правди	а	служить	собі	а	не	народові	і	державі.

Історично	існувало	багато	моделей	державно-церковних	відносин,	напри-
клад	симфонія.	Ми	дотримуємося	думки,	щодо	виділення	в	сучасних	умовах	
таких	концепцій:	радикально-ліберальна;	помірно-ліберальна;	помірно-кон-
сервативна;	клерикальна.

Міжконфесійні	відносини	—	це	відносини	між	конфесіями,	в	яких	вони	
залишаються	 самодостатніми	 суб’єктами	 транзакції,	 і	 де	 роль	 держави	 мі-
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німізована.	Це	одна	із	форм	регуляції	громадянського	суспільства.	Сучасні	
міжконфесійні	відносини,	за	ієрархією	розвитку,	ми	поділяємо	на	п’ять	ста-
дій,	 які	 власне	 і	 характеризують	 змістовну	 складову	 цих	 відносин:	 діалог,	
взаємодія,	індиферентність,	напруга,	конфлікт.

За	формою	ж	міжконфесійні	відносини	поділяємо:	інституційні/неінсти-
туційні;	 побутові/організовані;	 міжнародні/національні;	 благодійні/соці-
ально-політичні;	консультативні;	координаційні.

А	ще	міжконфесійні	відносини	відрізняються	за	формою,	рівнем	і	харак-
тером.	Найбільш	поширені	неінституційні	побутові	відносини,	що	існують	
на	низовому	рівні	між	громадянами	—	носіями	різних	релігій.	Важливу	роль,	
як	 будуть	 формуватися	 міжконфесійні	 відносини,	 відіграє	 те,	 як	 близь-
кі	 за	 віруванням,	 доктриною	 і	 традиційністю	 сторони	 діалогу.	 Наприклад,	
не	 складно	 передбачити,	 що	 православно-мусульманський	 діалог	 виникне	
і	 розвиватиметься	 значно	 ефективніше,	 ніж	 діалог	 між	 православними	 і	
кришнаїтами,	який	практично	неможливий.
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И. М. ВАРЗАРЬ  
д-р полит. наук, проф., НПУ им. М. П. Драгоманова, г. Киев

очерк жиЗнедеЯтельности петра могилЫ 
в историологии соотноШениЯ религии, 

Церкви и власти ренессансного времени: 
автореференции избранных страниц  

моей выстраданной книги*

“Епоху, де б душею відпочить,
  З нас кожен має право вибирати.
  Найдемо тут до вибору багато
  Народів, царств, богів, людей, століть”
	 М. Т. Рильський	[7,	с.	48]

Книга	вынашивалась	долго	и	писалась	спорадическими	рывками	в	форме	
“дневниковых	арабесок	для	себя”.	Вышла	в	свет	недавно,	но,	как	автора,	она	
продолжает	меня	волновать.	В	книге	речь	веду	о	человеке	необычной	судьбы.	
Его	происхождение	и	бытийные	обстоятельства,	мировоззрение	и	своеобра-
зие	проявлений	его	духа,	специфика		научно-педагогической	и	социумосоз-
идающей	ежедневной	работы,	военно-строительная	и	дипломатическая	дея-
тельность	в	нескольких	странах	средневековой	Европы	и	Ближнего	Востока,	
общественно-политическая	 и	 церковно-экуменическая	 деятельность	 на	 до-	
украинском	и	сугубо	на	украинском	этапах	жизни,	—	все	эти	и	другие	вехи	и	
грани	бытия	Петра Могилы	(далее:	П. М.)	еще	каких-то	сорок	лет	тому	назад	
составляли	 ряд	 туманных	 недоосмысленностей	 и	 изрядно	 некогда	 запутан-
ных	псевдоистин.

Не	зря	один	из	моих	современников	и	предшественников-могиляноведов,	
О. И. Билодид	 (1934–2012),	 свою	 книгу	 1997	 года	 назвал	 предельно	 крат-
ко	 и	 инфернально:	 “Загадка	 Петра	 Могилы”	 [1].	 Центральная	 разгадка	 для		
него	 —	 настоящий	 год	 рождения	 П. М.,	 —	 не	 фальшиво-хрестоматийный	
(буквально	недавно	“освященный”	в	Украине	парламентской	отметиной	[6]),	
1596-й,	 а	1574-й.	Некоторые	из	отмеченных	(далеко	не	полных)	тайн	и	я	в	
своей	книге	попытался	по-своему	осветить.	Главная	из	них	—	историко-поли-
тические	обстоятельства,	которые,	фигурально	да	по-старинному	выражаясь,	
П. М.	“подвели	под	стены	украинского	монастыря”	и	объективно	возвели	в	

*	 Іван Варзар.	Політичний портрет Петра Могили на історичному тлі та в контекстах ре-
алій Ренесансної епохи // Із контекстів минулих літ. Вибране в концептуальних і мемуарних 
вимірах. — Кн. 3. — К.: “МП Леся”, 2015. — 325 с. 
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статус	первого	(до	Б. Хмельницкого!)	политико-государственного	суверени-
затора	Украины.

Однако	и	до	сих	пор	для	меня	не	проясненными	остаются	два	обстоятель-
ства	из	указанного	ряда.	Первое:	почему	в	официальном	(лично	продиктован-
ном	на	трех	языках)	Завещании	П. М.	повелел	похоронить	себя	“скромно	и	
неброско”,	“памятников	не	возводить”	и	“хроник	не	слагать”	о	нем	[5,	с.	308].	
Почему	же?	Ведь	заслужил	же…	Второе	обстоятельство	—	просто	презагадоч-
ное:	по	преданию	судя,	умер	П. М.	с	застывшей,	укоризненно	поднятой	к	небу	
рукой.	Почти	так	же,	как	Л. Ван Бетховен	у	поэта М. Т. Рыльского:	“Відомий	
і	забутий,	прославлений	й	осміяний,	владар	і	раб,	—	він	умирав…	і	небу,	гор-
дий,	показав	кулак”	[7,	с.	62].	

К	некоторой	“расшифровке”	этого	несколько	грустного	Вступления	я	еще	
вернусь.	А	пока	что	—	одно	замечание	касательно	“авторской	лаборатории”	
подготовки	данного	выступления.	Условно	говоря,	оно	зиждется	на	“почти-
ребусной”	 двойной	 политологемной	 триаде:	 “(1)	 научное	 творчество	 и	 ре-
лигиозная	 вера	 —	 (2)	 общественно-политическая	 и	 научно-просветитель-
ская	 деятельность	 в	 координатах	 ренессансного	 времени	 —	 (3)	 чужеземное	
политическое	 государство	 и	 местная	 социальная	 церковь”.	 В	 дальнейшем	
изложении	материала	я	постараюсь	осторожно	скользнуть	по	“поверхности	
столбцов”	указанной	триады,	не	слишком	часто	акцентируясь	на	своих	иссле-
довательских	открытиях.	Ибо	же	на	жизнедеяния	П. М.	 смотрю	с	позиций	
первой	половины	ХVІІ	века	—	пиковой	точки	ренессансного	времени,	а	не	с	
позиций	начала	ХХІ	века.	Имя	и	дела	П. М. не	требуют	ни	старательской	ла-
кировки,	ни	холуйского	очернения	или	забытья.

Книга	написана	по-украински.	Но	сегодня	я	буду	говорить/писать	по-рус-
ски.	 Мое	 намерение	 прозрачно.	 Я	 хотел	 бы,	 чтобы	 о	 светлом	 облике	 П. М. 
больше	достоверного	узнали	в	Молдове	и	Румынии	(где	больше	говорят	по-
русски,	чем	по-украински,	да	еще	им	кину	мягкий	укор	—	за	прозяблое	забве-
ние	имени	и	дел	нашего	великого	конационала).	О	Венгрии	можно	не	тужить:	
П. М.	там	“стал	своим”	еще	при	жизни,	—	не	только	за	“достойное	ношение	в	
своих	жилах	венгерских	королевских	кровей”,	а	главное	—	за	фундацию	им	в	
Буде	(1635	г.)	первого	университета	евролатинского	типа.	Сложнее	обставлен	
вопрос	о	Московии/Росси.	“По-русски	—	для	России”	—	не	курьез	и	не	ара-
беска	стиля.	Очень	уж	хотелось,	чтобы	там	на	П. М.	перестали	бы	смотреть	в	
старые	окуляры	ХVІ–ХVІІ	вв.:	“Киев	—	не	второй	Иерусалим,	а	Москва	—	не	
второй,	а	третий	Рим”.	Да	и	вообще,	всем	нам	пора	уразуметь:	уходящее	в	“чер-
ные	дыры”	вечности	Время	историологические	Истины	не	пересматривает.

І. Кто таков Петро Могила? 
Предварительные номинации и аппрециации

Во	всемирном	процессе	неоднолинейного	восходжения	человечества	по-
особенному	 перипетийными,	 непрозрачными	 и	 трудно	 прогнозируемыми	
оказываются	 три	 историологические	 ветви	 общецивилизационной	 исто-	
рии,	—	история	политики,	история	науки,	история	веры.	Эти	ветви	на	судьбин-
ном	поле	одной	личности	розенблюмным	образом	могли	скреститься	лишь	
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в	 эпоху	 Ренессанса,	 когда	 одна	 за	 другой	 и	 спонтанно	 разражались	 первые	
в	 Европе	 социальные	 революции	 демократических	 низов;	 когда	 в	 этнокон-
фликтных	конвульсиях	стали	формироваться	с	неповторимым	дотоле,	“соб-
ственным	 лицом”	 западно-	 и	 центральноевропейские	 нации;	 когда	 церковь	
объективно	была,	–	не	как	ныне,	малозаметным	социальным,	—	а	всесильным	
и	 безраздельно	 правящим	 странами,	 народами	 политическим	 институтом;	
когда	в	рамках	общемировой	научной	революции,	в	чем-то	уже	конкурируя	с	
религией,	“стали	проклевываться”	первые	теоретические	направления	социо-
гуманитарной	и	мирской	технико-технологической	мысли	[11,	с.	92];	когда	во	
многих	и	многих	европейских	городах	импульсивно	стали	создаваться	уни-
верситетские	центры	образования,	науки	и	книгопечатного	дела.

Предпосланный	 выступлению	 эпиграф	 из	 эпизодического	 стихотворе-
ния	М. Т. Рыльского	1927	г.	подсказывает	мысль:	в	политической,	научной	
и	религиозной	областях	всемирной	истории,	—	чтобы	стать	великой	лично-
стью	и	с	эпохой	вровень	жить,	—	надобно	пройти	и	на	себе	“по-черному”	ис-
пытать	 зигзаги	 судеб	 на	 примере	 хотя	 бы	 нескольких	 народов	 и	 государст-
венных	устройств	да	пребывать	под	ментальным	влиянием	многозначущих	
богов	и	крупных	именем	людей	своего	политического,	духовного	и	культур-
ного	 века.	 Мой	 литературный	 герой	 вполне	 подпадает	 под	 только	 что	 при-
веденные	 номинитетные	 критерии.	 Петро Могила	 (настоящее	 имя:	 Petru 
Simion, Purice-Movilă,	 1574–1647)	 —	 молдовенгерский	 метисный	 этнотип,	
романо-славянский	ренессансный	мыслитель,	политико-церковный	кратолог	
и	полисаентистский	полиглот	(владел	тринадцатью	языками	европейских	и	
ближневосточных	народов),	франко-польско-украинский	ученый	и	универ-
ситетский	педагог,	отточенный	суровым	временем	политический	гражданин	
нескольких	средневековых	стран	Западной	и	Центральной	Европы.	В	сугубо	
научно-теологическом	и	политолого-философском	измерениях	он	—	один	из	
тех	“титанов	Возрождения”,	которые,	как	отмечал	Ф. Энгельс,	“одной	ногой	
стояли	в	прошлом,	другой	—	в	будущем”	[10,	с.	68].	В	сугубо	же	политологем-
но-гражданственном	плане,	П. М.	—	первый	сознательно	и	целеполагательно	
устремленный	евроинтеграционный	суверенизатор	Украины.

Этногенезисные	—	молдавские	и	венгерские,	по	линиях	мужской	и	жен-
ской	—	корни	П. М.	уходят	в	глубины	последней	четверти	ХV	века.	По	муж-
ской	линии,	в	частности,	с	четвертого	родоколена	(начиная	с	прадеда,	Мирона 
Мовилэ,	первая	треть	ХVІ	века),	все	предки	—	высокородные	политико-го-
сударственные	 кратологи	 (правители,	 премьер-министры,	 министры,	 главы	
администраций	провинций)	и	церковнослужительские	иерархи	(митропли-
ты,	архимандриты,	епархиарии).	Мужская	линия	матери	П. М.	—	Маргарет 
Корвин-Мовилэ	—	буквально	все	венгерские	короли	династии	Корвин,	дочь	
последнего	(на	то	время)	из	них	—	Дьюлы Корвин.	Династия	Мовилян	вла-
дела	 тронами	 Молдовы	 и	 Валахии	 ровно	 столетие:	 от	 названного	 Мирона		
(1534	г.)	до	младшего	брата	П. М.	—	Мойсея Мовилэ	(1634	г.).

В	 середине	 ХVІ	 века,	 в	 ознаменование	 столетия	 своей	 “европеизации”,	
правящий	 политикум	 Турции	 принял	 перспективный	 “полстолетний	 план”	
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оккупации	Южной	и	Центральной	Европы	и	превращения	Вены	в	“северную	
столицу	Оттоманской	империи”.	(Предполагалось,	что	по	реализации	этого	
“плана”	—	приблизительно	к	концу	ХVІ	века	—	Турция	накинется	уже	на	За-
падную	Европу…).	Первыми	странами,	которые	“оказались	на	имперском	пу-
ти”,	были	Молдова,	Валахия,	Трансильвания,	Венгрия	и	Украина.	Оттомании	
могла	чинить	серьезные	преграды	лишь	самая	сильная	на	то	время	империя	—	
Речь	Посполитая	—	некий	прообраз	сегодняшнего	Евросоюза.	Уже	ко	второй	
трети	ХVІ	века	названные	страны	“оказались	между	молотом	и	наковальней”:	
по	отношению	к	Турции	—	фактические	колонии,	по	отношении	к	Речи	По-
сполитой	—	формально	автономные	доминионы.

Под	ударами	реальной	незавидной	судьбы	первыми	опомнились	Мови-
ляны,	—	дед	П. М.,	Иоаникэ	(премьер,	затем	митрополит	Молдовы),	дядя	
Еремей	 и	 отец	 Симион	 —	 молодые	 князья,	 выпускники	 университетов	 во	
Франции	 и	 Италии.	 Где-то	 в	 начале	 1540-х	 годов	 [начинаю	 ссылаться	 на	
страницы	и	своей	книги	(4,	с.	138,	203)]	они	разработали	условно	мною	на-
званный	 “персонально-матримониальный	 план”,	 который	 состоял	 из	 двух	
пунктов.

Первый	пункт	плана.	Братья	женятся	на	аристократках	из	монархических	
семейств	названных	стран;	затем	сами	идут	на	высокую	политико-кратологи-
ческую	работу	или	дипломатическую	службу	на	родине	своих	иностранных	
жен.	Такой	в	реальности	и	оказалась	ситуация:	Еремей	женился	на	польской	
княгине	Елизавете Чамартовной,	а	Симион	—	на	венгерской	принцессе	Мар-
гарет Корвин;	через	несколько	лет	братья	стали	официальными	дипломатами	
в	Польше,	 затем	—	попеременно	—	пыркалабами	(губернаторами)	и	армей-
скими	хатманами	в	Хотинском	и	Сучавском	княжествах.	В	эти	же	5–7	лет	—	
да	как	бы	“между	делом”,	—	братья	на	свои	средства	построили	во	Львове	гре-
ко-православную	церковь	и	латинский	коллегиум	при	ней	(церковь	под	на-
званием	“Волоська”	стоит	и	до	сих	пор).	Интересно,	между	прочим,	отметить	
следующее:	позже,	в	годы	первой	трети	ХVІІ	века,	П. М. короткое	время	был	в	
коллегиуме	профессором	метафизики,	а	в	1632	г.	принял	хиротонию	на	митро-
поличью	кафедру	в	Киеве.	Наконец,	в	1590–1607	гг.	братья	попеременно,	по	
две	каденции	да	“с	дозволения”	осман	и	поляков,	были	домниторами	в	Мол-
дове	и	Валахии,	и	оба	на	этом	посту	и	погибли:	Еремей	—	в	1602	г.	в	Стамбуле,	
Симион	—	в	1607	г.	в	Яссах.	И	не	было	на	них	такого	“бытописателя”-трагика,	
как	У. Шекспир	(умер	в	1616	г.),	—	он	бы	поведал	миру	драматическую	кра-
тологему	 Позднего	 Средневековья:	 “большая	 политика”	 геомежимперского	
характера	также	перипетийно	разыгрывалась	в	маленьких	королевствах,	как	
и	в	лоне	великих	империй…		

Второй	пункт	плана	—	наиважнейший	в	контекстике	моей	темы…	Где-то	в	
начале	1550-х	годов,	когда	у	братьев	стали	появляться	дети,	они	приступили	
к	реализации	чего-то	наподобие	нынешней	“Программы	“Дети”.	Уже	к	концу	
1570-х	годов	у	Еремея	было	четверо	девчат	и	два	мальчика,	у	Симиона	—	пя-
теро	сыновей	(предпоследний,	Ионел,	умер	в	малолетстве).	П. М. был	треть-
им	 по	 счету,	 родился	 (как	 установил	 названный	 выше	 киевский	 профессор		
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О. И. Билодид)	в	декабре	1574	г.	(с.	138).	Но	это	не	единственное	свидетель-
ство	обсуждаемого	уровня.

На	минуту	прервем	нить	повествования	и	сакцентируемся	на	дате	рожде-
ния	П. М.	Это	—	не	деталь,	—	даже	для	напряженного	Позднего	Средневе-
ковья…	Для	царской	России,	СССР	и	суверенной	Украины	это	—	“несущест-
венная	деталь”,	—	мол,	как	исторически	установилось	—	1596-й	год,	—	пусть	
так	и	пребудет	в	веках.	Для	культурного	Запада	—	нет,	Истину	необходимо	
постоянно	 “трясти	 на	 звук”,	 —	 мол,	 ничего	 ли	 там,	 внутри	 не	 изменилось?		
В	 1996	 г.	 ЮНЕСКО	 объявило	 “год	 400-летия	 Петра	 Могилы”,	 но	 —	 из-за		
недопроясненности	того	самого	года	рождения	П. М.,	—	иницианты	праздне-
ства	—	“попили	каву	—	і	розійшлися”	(с.	31).

А	 вот	 два	 западных	 исследователя	 на	 этом	 не	 остановились:	 румынский	
дипломат	в	отставке	(пожелавший	быть	не	названным)	и	австрийский	исто-
рик,	профессор	Венского	университета	Андреас Капеллер,	независимо	друг	
от	друга	и	в	разное	время	пришли	к	одному	выводу:	это	—	1569-й	год	(с.	57,	
138)	[8,	с.	17].	Мне	удалось	установить	гносеологическую	причину	их	общего	
“отклонения”	от	открытия	О. И. Билодида	(1574-й	год).	В	западной	тради-
ции	субиерархизации	учеников	Иисуса Христа Петр	идет	впереди	Павла,	а	
оба	названные	исследователи	не	учли	факт:	в	реалиях	он,	Павел,	родился	в		
1569	г.,	а	Петр	—	пять	лет	спустя,	в	1574	г.	

Вернемся	 к	 прерванному	 разговору	 о	 мовилянской	 “Программе	 “Дети”.	
После	того,	как	молодая	поросль	получила	домашнее	(под	наставничеством,	в	
основном,	матерей	и	иностранных	профессоров)	и	коллегиумное	(по-нашему,	
среднеспециальное)	образование,	—	все	они	затем	разбрелись	по	университе-
там	и	научным	центрам	Западной	и	Центральной	Европы.	После	прохождения	
детьми	 этого	 или	 подобного	 образовательного	 цикла	 родители-Мовиляны	
приступали	 к	 последовательному	 матримониальному	 и	 наследственно-не-
потистскому	обустройству	—	отдельно	и	конкретно	—	своих	повзрослевших	
детей,	юношей	и	девушек.	

Уже	с	начала	1580-х	годов	дочери	Еремея Мовилэ	последовательно	ста-
новились	 молдавскими	 и	 польскими	 княгинями	 и	 женами	 известных	 в	 ту	
эпоху	 магнатов	 —	 Потоцкого,	 Корецкого,	 Пшерембского,	 Вишневецкого		
и	др.	Первая	домнишоара,	“открывшая	дорогу	на	польский	север”,	оказалась	
Регина	 (Райна)	—	жена	киевского	католического	каштеляна	Михала Виш-
невецкого.	Райна Могилянка	—	известнейшая	в	Украине	начала	ХVІІ	века		
фундаторка	(и	ктиторка)	многих	монастырей,	церквей,	медико-просветитель-
ских	центров	и	школ.	Известным	всей	Европе	—	и	не	только	в	позитивных	ал-
люрах	—	оказался	их	сын	— Ярема Вишневецкий,	“много	нервов	сделавший”	
своему	дяде,	П. М.,	и	Б. Хмельницкому.

Немного	 сложней	 все	 складывалось	 у	 сыновей	 Симиона Мовилэ:	 все	
четверо	 (Мирон,	 Павел,	 Петр,	 Мойсей)	 домашнее	 образование/воспитание	
проходили	под	руководством	матери	Маргарет	(одной	из	самых	грамотных	
женщин	тогдашней	Европы)	да	при	помощи	солидной	группы	иностранных	
и	разнопрофильных	профессоров	(были	там	греки,	итальянцы,	турки,	персы,	
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французы,	поляки,	арабы	и	др.),	затем	проходили	многопрофильную	подго-
товку	минимум	в	двух-трех	западноевропейских	университетах.

Вернусь	 к	 тонике	 домашнего	 молдовлашского	 педагогикума	 Мовилян.	
Молдавский	классик	рубежей	ХVІІІ	и	ХІХ	вв.,	С. Скурту,	так	образно	сфор-
мулировал	ту	тонику:	домнитор	Еремей	с	княгиней	Елизаветой	“мадемуазе-
лек	своих	воспитывали	в	барокко-салонном	духе”,	а	сыновей	(Александра	и	
Константина)	—	“в	суровом	духе	милитарных	администраторов	провинций	
страны”	(хотя,	подросши,	оба	были	и	домниторами,	а	Константин	оказался	
еще	 и	 оригинальным	 аграрно-территориальным	 админреформатором,	 —	 в	
процессах	своей	деятельности	он,	между	прочим,	в	1611	г.	основал	и	село	мо-
его	детства	[4,	с.	107,	110],	[13,	р.	570–575].	О	чете	Симион–Маргарет Мовилэ 
тот	классик	высказался	лаконичней:	они	воспитывали	своих	сыновей	“в	суро-
во-гражданственном	духе	“Римских	деяний”,	в	христианско-ортодоксальном	
стиле	и	с	прозрачными	ориентациями	на	мудрое	правление	народом	и	веру-
ющей	паствой”	[13,	рр.	38–41].	По-моему,	тут	—	пунктиром	и	весьма	прозрач-
но	—	обрисован	образ	зрелого	П. М.,	каковым	он	рельефно	проявился	в	его	
многогранной	деятельности	во	всю	ширь	первой	половины	ХVІІ	века.

ІІ. Некоторые вехи житейской биографии П. Могилы
за пределами родины (1590–1618/19)

В	августе	1590	г.,	накануне	шестнадцатилетия П. М.,	достижения	им	пер-
вой	стадии	masculinae maturis	(мужской	зрелости),	мать	Маргарет	подарила	
ему	только	намедни	основанное	село	на	левом,	басарабском	берегу	р.	Прут,	
тут	 же	 поименованное	 “по-династически”:	 Мовилень	 (до	 сих	 пор	 село	 на-
зывается	Мовилешть).	В	присутствии	епархиария	провинции	Сорока	и	не-
скольких	 селян-арендаторов	 (răzeşeni, parcelari)	 домниторка	 объявила	 себя	
“официальной	 наставницей	 наследника	 престола”.	 Четверть	 века	 спустя		
П. М.,	дважды	пребывая	в	эпизодическом	статусе	министра	обороны	страны,	
построит	тут	церковь,	латинскую	школу	и	микромедицинский	пункт	(staţie 
medicală),	а	невдалеке	отсюда,	на	р.	Днестр,	построит	город-крепость	с	кня-
жеской	греко-православной	церковью	и	монастырем	—	г.	Мовилэу	(ныне	—		
г.	Могилев-Подольский).

В	конце	того	же	августа	1590	г.	в	сопровождении	“домашнего	профессо-
ра”,	итальянца	А. Паччиолли	и	дяди	Григория Мовилэ	 (это	—	сын	Еремея,	
на	тот	момент	—	католический	нунций,	представитель	Ватикана	в	Молдове	и	
Валахии,	позже	—	митрополит	Валахии)	П. М.	отбыл	в	первую	зарубежную	
поездку	“на	учебу”.

Наступил зрелый этап жизни	П. М. и	почти	тридцатилетний	период	его	
политико-экзильного,	а	после	октября	1607	г.	(даты	убийства	отца,	домнитора	
Симиона Мовилэ),	—	и	полулегального	пребывания	в	более	чем	десяти	стра-
нах	Европы	и	Ближнего	Востока.	Еще	в	1980-х	годах	я	установил	три	харак-
терные	черты	его	политического	поведения	в	указанные	экзильно-подполь-
ные	 годы	 (особо	 рельефно	 проявившиеся	 после	 октября	 1607	 г.):	 учитывая	
обстоятельства	жестокой	кончины	отца	(во	время	бурного	заседания	молдав-
ского	парламента	—	“боярского	дивана”	—	протурецкая	и	не	менее	коварная	
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пропольская	оппозиция	отравили	его,	затем	обезглавили)	и,	боясь	“длинной	
руки”	своих	турецких	и	речепосполитских	опекунов,	во	время	пребывания	в	
указанных	странах	П. М.	“всегда	стремился	(1)	своим	автентичным	именем	
“не	наследить”,	(2)	в	крупных	политических,	научных	и	религиозных	центрах	
более	чем	на	3–4	года	не	задерживаться	и	(3)	даже	с	выдающимися	людьми	
своего	времени	никогда	письменным	образом	не	контактировать”	[3,	с.	446].

Уверен	в	том,	что	указанные	обстоятельства	политико-экзильного	бытия	
П. М.	за	пределами	родины	обусловили	одну,	не	часто	встречаемую	номини-
тетную	коллизию:	в	разных	странах	его	называли	по-разному,	иногда	—	“слег-
ка	узнаваемым	образом”.	Например,	в	Молдове	его	называли	Петру Мовилэ,	
в	Валахии	—	Петре Мовиляну,	в	Венгрии	и	Трансильвании	—	Питер Влахош,	
в	Баварии	и	Рейнландии	—	Пит Франкеш,	в	Италии	—	Пьетро Молдавиа-
ни,	в	Голландии	—	Петерс Романус,	во	Франции	—	Пьер Мовиланд,	в	Поль-	
ше	—	Пьотр Молдовлашски,	в	Московии	—	Евсевий Пимен	и	т.	п.	В	этой	свя-
зи	уместно	заметить:	установление	точного	года	рождения	П. М.	до	сих	пор	
затруднено	в	силу	того,	что	в	разных	странах,	городах,	учебных	заведениях,	
местностях	временной	занятости	и	в	разных	политических	ситуациях	он	сам	
давал	о	себе	умышленно	запутанные	сведения.	Например,	упомянутый	вен-
ский	профессор	А. Капеллер	в	магистратской	“Книге	записей”	голландского	
г.	Лейден	в	начале	1600-х	годов	обнаружил	факт	занесения	двух	братьев	под	
одной	фамилией	–	Франкеш	и	на	одну	букву	“П”,	—	это	были	Петр	и	Па-
вел,	“братья	из	Османской	Романии”,	один	рождения	1569	г.,	другой	—	1574	
г.	Австриец	заключал:	по	христианской	традиции	имена	этих	двух	апостолов,	
обычно,	идут	в	такой	последовательности,	—	сначала	Петр,	потом	Павел,	сле-
довательно,	Петр	(т.	е.	П. М.)	и	был	рожден	в	1569	г.	[8,	с.	17,	19–20].	Вот	такая	
алогическая	ошибка.

И	вот	юный	П. М. —	в	Италии.	По	свидетельствам	итальянского	профессо-
ра	А. Пальмиери	(жил	и	творил	на	рубежах	ХІХ	и	ХХ	вв.),	два	года	учился	в	
латинском	коллегиуме	г.	Анкона;	учился	прилежно,	начал	писать	романтиче-
ские	стихи	“для	себя”	и	даже	подготовил	лиценциатскую	диссертацию	(судя	
по	всему.	так	и	не	защищенную).	Во	время	эпизодической	работы	в	библи-
отеке	 Academia Romanae	 познакомился	 с	 экзальтированным	 вундеркиндом,	
французом	 и	 парижанином	 по	 рождению	 Франсуа Вероном	 (1575–1648),	
студентом	философско-теологического	факультета	Падуанского	университе-
та.	Началась	беспримерная	для	конца	ХVІ	в.	мужская	дружба,	как	констати-
ровал	мой	современник	О. И. Билодид,	“двух	творческих	просветителей”	[1,	
с.	36],	—	вплоть	до	1618	г.,	когда	П. М.,	по	преимуществу,	стал	жить	в	Центре	
Европы,	в	треугольнике	стран	Молдова	–	Польша	–	Украина.	

Ф. Верон	увлек	П. М. к	учебе	на	том	же	факультете	Падуанского	универ-
ситета.	По	прошествии	не	полных	двух	лет	юноши	подали	декану	на	рассмо-
трение	 лиценциатские	 диссертации.	 В	 процессе	 “диссертационной	 апроба-
ции”	вечно	задумчивый	и	замкнутый	П. М.,	—	под	влиянием	друга	Франсуа	
и	 декана	 факультета	 (имя	 не	 сохранилось),	 —	 принял	 экстраординарное	
мировоззренческое	 решение:	 он	 перешел	 из	 греко-православной	 в	 римс-
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ко-католическую	 конфессию.	 Вернулся	 назад	 в	 свою	 конфессию,	 вероятно,		
в	1618/19	году.	

ІІІ. Французские политико-религиозные войны  
конца ХVІ – начала ХVІІ веков — первое для Петра Могилы  

социально-политическое апробационное поле
Летом	 1594	 г.	 молодые	 люди	 оказались	 уже	 на	 Юге	 Франции,	 в	 микро-

королевстве	 Наварры,	 где	 начинались	 французские	 политико-религиозные	
войны,	 перипетийно	 продолжавшиеся	 до	 начала	 1620-х	 годов:	 зачинал	 их	
король	Генрих ІV,	завершал	кардинал-премьер	А. Ришелье.	Не	известно,	ка-
ким	образом	П. М.	и	Ф. Верон	оказались	в	“консультативной	группе”	короля		
(до	убийства	его	в	мае	1610	г.),	затем	матери-регентши	Марии Медичи,	нако-
нец	—	и	кардинал-премьера	А. Ришелье	(до	1615/16	г.).

Кстати	сказать.	Именно	Ришелье	да	именно	в	указанный	момент	П. М. бы-
ла	подсказана	мысль	об	отказе	от	претензии	на	молдавский	трон	в	пользу	воз-
главления	митрополичьей	кафедры	в	одной	из	стран	Центра	или	Юга	Европы.	
За	этим	“прячется”	историологическая,	мало	исследованная	у	нас	закономер-
ность.	К	концу	Средних	веков,	т.	е.	к	середине	ХVІІ	века,	на	Западе	Европы,	
как	отмечал	Ф. Энгельс	в	своей	“Диалектике	природы”,	“диктатура церкви 
[над политическим государством]	оказывалась	почти	уже	сломленной,	…	а	
на	Востоке	и	в	Центре	Европы	об	этом	еще	и	речи	не	было…”	[10,	с.	346–347].	
Эта	закономерность	—	некоторым	образом	да	весьма	лукаво	—	обращена	и	к	
нашей	современности.	Например,	когда	наши	президенты	принимают	в	пар-
ламенте	правленческую	инаугурацию	или	—	по	случаю	и	без	случая	—	целуют	
Святое	Писание,	—	сие	вовсе	не	означает,	что	они	хоть	на	йоту	уступают	свои	
политико-кратологические	 функции/роли	 двум	 митрополитам	 (киевскому	
или	московскому)	или	другим	главам	украинских	церквей,	—	это	все	не	бо-
лее,	чем	некая	дань	популистской	традиции	прежних	времен.	В	политико-ре-
лигиозной	жизни	А. Ришелье	и	П. М.	этому	популизму	не	было	места.	Они		
оба	—	типически	цельные	сыновья	своего	ренессансного	времени.

Члены	названной	выше	тройки	великих	для	того	времени	политических	
кратологов	 (когда	 еще	 закладывались	 основы	 сугубо	 французской	 модели 
правленческого абсолютизма,	сто	лет	спустя	“почти	скопиированной”	рус-
ской	императрицей	Екатериной ІІ),	вместе	и	каждый	в	отдельности,	оказали	
на	П. М.	неописуемой	значимости	политико-профессиональное	влияние.	Вы-
работанный	им	в	те	годы	и	в	указанном	“кадрово-человеческом	окружении”	
политический	опыт	оказал	ему	существенную	помощь,	особенно	рельефно	—	
в	двух	политико-кратологических	каденциях.

Во-первых.	Опыт	тот	пригодился	П. М.	в	доукраинские	1620-е	годы,	ког-
да	(по	рекомендации	А. Ришелье!)	в	Польше	был	назначен	штатным	поли-
тическим	 и	 военно-дипломатическим	 советником	 королей	 Речи	 Посполи-	
той	 —	 Сигизмунду ІІІ	 и	 его	 сыну	 Владиславу ІV.	 Его	 политико-опытная	
окраска	 выдавалась	 наружу	 настолько	 рельефно,	 что	 весной	 1619	 г.	 король	
Сигизунд ІІІ	присвоил	ему	звание	“indigenatus польский”	(что-то	вроде	“по-
литического	гражданина	княжеского	уровня”)	и	назначил	его	“военно-страте-
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гическим	советником	королевства	по	широкому	кругу	международно-мили-
тарных	проблем”	[4,	с.	226].

Во-вторых.	Опыт	прохождения	П. М. горнила	французских	политико-ре-
лигиозных	войн,	—	особенно	же	тот	рельефный	сегмент	политического	време-
ни	предэтапа	заключения	между	католиками	и	гугенотами	(кальвинистской	
ветви	протестантизма)	так	называемого	“Нантского	эдикта”	(1598	г.),	—	этот	
опыт общения правящего страной политикума с гражданственной оппо-
зицией	пригодился	ему	в	30–40-х	годах	ХVІІ	века	в	Украине.	Вот	тогда	ему	и	
приходилось	апробировать	на	практике	“триаду	политических	качеств”	Ав-
густина:	(1)	“ясный	разум”	—	(2)	“четкое	осознание	целей”	—	(3)	“неукротимая,	
но	благородная	политическая	воля”	[4,	с.	158].	Апробационно-социальное	по-
ле	для	П. М.	составляли	тогда	“местная	оппозиционная	триада”:	а)	зачаточная	
низовонародная	 вольница,	 “не	 очень	 похожая”	 на	 осознанное	 самоуправле-	
ние	—	б)	козацко-старшинский	“генералитет”	(двух	лидерских	групп	реестро-
вых	и	самодеятельных	козацких	масс)	—	в)	церковно-монастырский	лидера-
литет	церковных	служителей.	Вот	тогда,	как	отмечал	Таке Ионеску,	П. М.	и	
проявился	высококвалифицированным	политико-религиозным	кратологом:	
“Для	 того,	 чтобы	 навести	 порядок	 в	 церкви	 и	 стране	 [в	 Украине],	 Мовилэ	
не	 всегда	 применял	 нежные	 методы	 руководящего	 воздействия	 на	 подчи-
ненных…	 Он	 был	 волевым,	 авторитарным	 и	 твердым,	 —	 ибо	 же	 соответст-
вующими	была	сама	политическая	эпоха,	и	ее	обычаи	всего	того	требовали”		
[11,	р.	51].

ІV. Когда и где Петро Могила научно-образовательным образом  
оттачивал свой характер и политико-кратологический тип

Отмеченному	типологическому	опыту	набираться	только	на	практике	не-
возможно.	Телега	впереди	лошади,	обычно,	не	идет.	Очерченной	выше	пра-
ксеологике	 крайне	 необходимы	 (1)	 предварительная	 научно-теоретическая	
подготовка,	 (2)	 систематическое	 образование/упорное	 самообразование,		
(3)	работа	самодостаточной	головы	над	письменными	источниками,	 (4)	са-
мостоятельные	идейно-практические	исследования.	Причем,	если	речь	идет	
о	подготовке	политико-кратологических	(минимум:	так	называемых	сегодня	
“руководящих”/менеджерских)	 кадров,	 —	 эту	 подготовку/самоподготовку	
необходимо	“практиковать”	с	самых	молодых	ногтей.

Уже	более	чем	четыреста	лет	тому	назад	П. М.	собственной	жизнью	апри-
ори	дезавуировал	многим	из	нас	сызмальства	знакомые	кредоустановки	“на	
ближнюю	перспективу,	а	далее	видно	будет…”	Например,	такие:	(1)	глубоко	
зарытая	в	народном	менталитете	сентенция:	“Не	рипайся,	—	дитина	з	віком	
переросте	себе”;	(2)	назидательный	экивок	народнонизового	“выдвиженца	на	
руководящую	работу”	—	“интеллигенту	в	очках”:	 “Я	—	человек	практики,	и	
твои	университеты	мне	ни	к	чему…”;	(3)	чисто	украинская	“новела”	политико-
независимских	времен:	“Мені	б	до	того	“корита”	добратися,	отримати	посаду/
портфель,	—	а	тоді	оті	дипломи,	повноваження,	інструкції,	—	усе	до…”	

Априорное	 нежелание	 жить	 на	 подобных	 “основаниях”	 П. М.	 демон-
стрировал	с	очень	ранних	пор	жизни.	Французские	биографы	А. Мальви	и		
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М. Виллер	подчеркивали:	он	всегда	был	верен	правилу	из	“Римских	деяний”:	
“Что	 бы	 ты	 ни	 делал,	 —	 делай	 разумно	 и	 преследуй	 разумный	 результат”		
[5,	с.	43].	Этому	П. М. стал	учиться	еще	в	домашних	и	коллегиумных	усло-
виях	ясских	1580-х	годов,	но	еще	рельефней	тому	правилу	его	научили	годы	
и	годы	учебы	и	самообразования	в	западных	коллегиумах	и	университетах,	
дни	и	месяцы	сидения	за	книгами	и	манускриптами	в	библиотеках	и	архивах	
научных	центров	Европы	и	Ближнего	Востока.

С	 инициативного	 импульса	 от	 матери	 и	 отца,	 П. М.	 начал	 свою	 “пред-
домниторскую	закалку”	с	изучения	языков.	Обращает	на	себя	внимание	не-
кая	осмысленная	иерархия	языкового	освоения	им	культурного	мира	стран	
и	народов:	(1)	языки	родителей	(молдавский	и	венгерский);	(2)	языки	клас-
сические	(латинский,	древнеэллинский,	иврит,	персидский);	(3)	языки	двух	
народов,	которые	колониально-доминионным	образом	“опекали”	тогдашнюю	
Молдову	 (турецкий	 и	 польский);	 (4)	 языки	 народов	 тогдашней	 “культур-
ной	Европы”	(церковнославянский/болгарский,	итальянский,	французский,	
нижненемецкий/австрийский,	новогреческий).	Это	—	за	всю	не	короткую	по	
тем	временам	жизнь	(74	года).	Но	“первую	десятку”	языков	он	освоил	уже	
к	17	годам.	По	свидетельству	биографа	начала	ХІХ	в.	С. Скурту,	17-летний		
П. М.	сказал	своему	профессору	анконского	коллегиума,	руководителю	его	
лиценциатской	диссертации:	“Как	для	моих	лет,	я	почти	свободно	заикаюсь	на	
пяти	древних	и	на	пяти	современных	языках,	…	и	отныне	намерен	как	больше	
знать	о	народах	—	носителях	этих	языков:	начал	с	Молдовы,	Венгрии,	[Древ-
него]	Рима	и	Италии,	продолжу,	наверное,	Францией…”	[13,	р.	53–54].	За	эту	
“дерзость”,	отмечал	биограф,	юноша	поплатился	незаконченными	и	коллеги-
ума,	и	диссертации…

После	этого	“внешнего	поражения”,	обернувшегося	“внутренней	победой	
над	собой”,	П. М.	переехал	в	г.	Падую	и	записался	на	факультет	латинской	
филологии.	Не	закончив	3-й	факультетский	курс,	как	уже	отмечено,	весной	
1594	г.	вместе	с	другом	Ф. Вероном	оказались	на	Юге	Франции,	в	которой	
перипетийно	протекала	серия	политико-религиозных	войн.	О	каком-то	про-
должении	 юношами	 какой-либо	 учебы	 в	 революционизированной	 провин-
ции	(Наварра)	не	могло	быть	и	речи,	и	они	вступили	в	самую	гущу	политико-
гражданских	противостояний	на	стороне	католиков.

Тут-то	им	политическая	судьба	и	улыбнулась:	на	них	обратили	внимание,	и	
по	чьей-то	рекомендации	их	включили	в	“консультативную	группу”	провин-
циального	короля	Генриха Наваррского,	который	осенью	того	же	года	стал	
королем	Франции	под	именем	Генриха ІV.

Первое	 французское	 десятилетие	 (1594–1604	 гг.),	 —	 пока	 Ф. Верона	 не	
“привязали”	спецграмотой	короля	к	должности	ректора	“специального	и	уз-
копрофильного	университета”	в	г.	Ля	Флеш	(июнь	1604	г.),	—	П. М.	вместе	
с	Франсуа	развернули	широкую	серию	общественно-политических	акций	в	
контекстах	продолжавшихся	политико-религиозных	войн,	а	также	предпри-
няли	ряд	разрозненных	действий	по	совершенствованию	своих	научно-обра-
зовательных	компетенций.
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Несколько	 лет	 они	 довольно	 успешно	 сочетали	 (1)	 обязанности	 “глаша-
таев”	 программы	 социально-политических	 реформ	 короля	 с	 (2)	 учебой	 на	
философском	факультете	Сорбонны	и	там	же	—	с	(3)	защитой	соответствую-
щих	диссертаций	в	1597	году.	(4)	В	1598–1600	гг.	“Королевский	совет”	послал	
молодых	профессоров	на	“разноцелевую	работу”	в	провинцию	Руан,	где	не-
спокойной	была	общая	политическая	ситуация	(в	селе	спорадически	восста-
вали	“крестьянские	кроканы”;	в	городах	бушевали	“новые	торговые	буржуа”;	
в	войсковых	гарнизонах	проявлялись	трения	между	отходящими	в	прошлое	
“дворянами	шпаги”	и	“новоаристократическими	офицерами”;	в	трех	коллеги-
умах	провинции	и	Руанском	университете	клокотали	аттестационные	стра-
сти	между	“пришлой	профессурой”	и	“местным	студенчеством”	и	т.	п.).

Руанские	2–3	года	не	прошли	даром	для	обоих	молодцов.	П. М.	успел	пред-
метно	пообщаться	с	сельским	(“кроканским”)	людом	провинции	и	поучиться	
в	Руанском	“спецангликанском	коллегиуме”;	осенью	1599	г.	—	на	три	месяца		
съездил	в	Италию	на	“добивание”	факультетского	курса	латинской	филоло-
гии	Падуанского	университета.	В	свою	очередь,	Ф. Верон	успел	поработать	
деканом	 теологического	 факультета	 Руанского	 университета,	 выступить	 в	
роли	 “научного	 оппонента”	 по	 докторской	 диссертации	 Пьера Мовиланда		
(т.	е.	П. М.,	который	и	тут	умудрился	сочетать	общественно-политическую	
деятельность	с	научными	занятиями).	Весной	1600	г.	из	аппарата	“Королев-
ского	совета”	обоих	позвали	в	Париж.

Оказалось,	что	король	Генрих ІV	хорошо	запомнил	П. М.	и	Ф. Верона еще	
по	наваррскому	опыту,	ему	про	них	кто-то	сделал	довольно	лестную	инфор-
мацию.	Осенью	1600	г.	королева	Мария Медичи,	от	имени	короля,	вызвала	их	
на	конфиденциальную	беседу,	(а)	назвала	обоих	“двойной	командой	молодых	
профессоров,	приведших	страну	к	торжеству	Нантского	мира”	(т.	е.	к	заклю-
чению	между	католиками	и	гугенотами-протестантами)	—	известного	“Нант-
ского	эдикта”	от	1598	года;	(б)	одарила	их	какими-то	званиями	и	почестями	
и	 (в)	 обоим	 предложила	 “консультационное	 сотрудничество”	 в	 рамках	 “от-
крытого	сектора”	“Королевского	совета”.	(Этот	своеобразный	политический	
институт	вплоть	до	1627	г.	играл	практические	роли	фактического	Правитель-
ства	Франции,	—	сначала	при	скрытом	лидерстве	М. Медичи,	а	после	гибели	
короля	в	мае	1610	г.	—	уже	во	главе	с	А. Ришелье.)

В	 начале	 1600-х	 годов	 консультационные	 задачи	 молодые	 профессора	
успешно	сочетали	с	участием	в	эпизодах	периодической	реактивизации	по-
литико-религиозных	войн,	а	также	с	реализацией	каждым	из	них	нескольких	
личных	 целеполаганий	 в	 делах	 и	 областях	 политической	 и	 духовной	 сфер	
общественной	жизни	модернизировавшейся	страны.	Ф. Верон	—	по	конфи-
денциальной	спецграмоте	короля	—	занялся	необычной	для	того	времени,	как	
сказали	бы	сегодня,	имиджеологической	задачей:	по	подсказке	членов	 “Ко-
ролевского	совета”,	он	вызывал	на	политико-реформационные	и	религиозно-
мировоззренческие	дискуссии	оппозиционных	королю	министров,	парламен-
тариев,	диссидентских	интеллектуалов	и	других	прогугенотски	настроенных	
деятелей.	 Во	 время	 этих	 открытых	 политико-идеологических	 состязаний		
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Верон	 снимал	с	их	лиц	фальшивые	маски,	дезавуировал	их	недоученность,	
дефамировал	их	фактический	реакционизм	и	антипатриотизм.	Весной	1604	
г.	заметно	подуставшего	воинствующего	публициста,	как	уже	отмечалось,	ко-
роль	назначил	ректором	спецуниверситета	в	г.	Ля	Флеш,	где	он	надолго	засел	
за	более-менее	спокойную	педагогическую	и	научно-исследовательскую	ра-
боту.

П. М.,	естественно,	не	сидел	без	дела.	Как	иностранец,	он	не	имел	ни	эти-
ческих	возможностей,	ни	официальных	“дозволений”	заниматься	указанной	
политико-публицистической	работой	а là	Верона.	В	сентябре	1600	г.	во	время	
одной	из	дискуссий,	пребывая	“в	массе	слушателей”,	П. М.	обнаружил	отсут-
ствие	у	себя	оптимально	необходимых	точных	знаний	в	области	протестант-
ской	теософии.	И	решил	еще	подучиться,	поступив	официальным	образом	да	
под	венгерским	именем	Питера Влахоша	на	теософский	факультет	Сорбон-
ны.	Через	два	года	факультет	окончил	одновременно	с	защитой	очередной	до-
кторской	диссертации.

Однако,	присутствовавший	при	той	диссертационной	апробации	Ф. Ве-
рон остался	чем-то	недовольным.	Некоторое	время	поджидал	удобного	слу-
чая	высказаться.	И	вот	подвернулся	случай.	Летом	1603	г.,	пребывая	на	от-
дыхе	в	Баварии	на	Верхнем	Дунае,	Верон	устроил	П. М.	некую	экзаменацию	
на	предмет	владения	теорией	классической	метафизики	Аристотеля.	Тут-то	
наш	“экзилпринц”	(это	—	дружеская	кличка	от	Верона),	говоря	сегодняшним	
студенческим	 языком,	 получил	 “неуд.”	 и	 суровую	 рекомендацию	 друга,	 —	
“подучиться	пару	лет”	на	спецфакультете	классической	философии	и	логики	
Лейденского	университета	(Голландия).

Вопреки	 упрямому	 факту,	 —	 напоминанию	 себе	 того,	 что	 на	 тот	 момент		
П. М. уже	был	далеко	не	“в	студенческом	возрасте”	(ему	в	1603	г.	пошел	30-й	
год	от	рождения),	—	он,	наверняка,	скрепя	сердце,	на	реализацию	рекомен-
дации	друга	согласился.	И	уже	стал	было	практически	собираться	не	в	очень	
дальнюю	дорогу…	Как	вдруг,	—	чуть	ли	не	“в	тот	самый	момент”,	—	сложи-
лась	неожиданная	дисфункция:	молдавские	и	польские	дипломаты	в	Париже	
сообщили	 печальные	 вести	 о	 гибели	 в	 Константинополе	 домнитора	 (дяди)	
Еремея	Мовилэ	и	о	“некоторых	трудностях”	с	инаугурацией	отца,	Симиона	
Мовилэ,	на	троне	Молдовы.

Естественно,	П. М.	немедленно	собрался	в	новую	дорогу,	—	в	Центроюг	Ев-
ропы.	 Почти	 двадцатилетней	 продолжительности	 “французская	 кампания”	
неожиданно	завершилась.	И	завершилась	со	многими	плюсами.	Он	(1)	про-
должил	свое	образование	и	самообразование	в	трех	коллегиумах	и	трех	уни-
верситетах;	(2)	защитил	две	лиценциатские	и	две	докторские	диссертации;	(3)	
принял	посильное	и	конструктивное	участие	в	серии	политико-религиозных	
войн,	“по-французски”	реализовавших	лютеровские	задачи	религиозной	Ре-
формации	в	поликонфессионной	христианской	стране.

Основной	вывод	(по	тонусу	моей	темы)	самосформировался	примерно	в	
такой	редакции.	В	политически	независимой	и	экономически	развитой	стра-
не	политическое	государство	(понятие “политическое государство”	будет	
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введено	 в	 научно-исследовательский	 оборот	 шесть	 десятилетий	 спустя	 ан-
гличанином	Томасом Гоббсом	в	трактате	“Левиафан”,	1668	г.)	и	социальная	
церковь	могут	сосуществовать,	а	пуще	же	им	необходимо	сотрудничать	в	духе	
лютеровской	 идеи	 “concordia”	 (согласие,	 единение)	 во	 благо	 народа.	 Но	 эта	
конкордия	может	быть	нарушена	в	случае,	если	народ	окажется	втянутым	в	
межконфессиональные	конфликты	и	межпартийную	борьбу,	—	и	в	таком	слу-
чае	в	стране	неминуема	перманентно	реанимируемая	гражданская	война.

V. Политическое поведение Петра Могилы  
в ситуативах геополитического треугольника  

“Молдова – Польша – Франция” (1604–1617/18)
В	 Молдове	 П. М. застал	 обстановку	 неприглядную:	 (1)	 в	 мовилянском	

доме	—	после	гибели	Еремея	—	донельзя	обострились	противоречия	между	
взрослыми	сыновьями	и	Еремея,	и	Симиона	“за”	и	“против”	кандидатуры	отца	
на	молдавский	трон;	(2)	по	этим	же	мотивам	фракционно	раскололся	молдав-
ский	парламент	(боярский	диван);	(3)	родного	брата	Георгия Мовилэ турки	
держали	в	заложниках	до	тех	пор,	пока	“как-то”	не	решится	судьба	“незанято-
го	престола”;	(4)	воспользовавшись	слабинками	центральной	политической	
власти,	“зашатались”	провинции,	а	мобильные	турко-татарские	“мародерские	
группы”	усиливали/учащали	свои	набеги	и	разбои.

В	 октябре	 1604	 г.	 “тронный	 вопрос”	 был	 решен	 в	 пользу	 отца,	 Симиона 
Мовилэ.	По	канонам	средневекового	феодально-наследственного	права	отец	
наделил	сына	двумя	имениями	(Котнар	и	Косэуць)	и	—	в	согласии	с	королев-
ским	двором	Речи	Посполитой	—	еще	двумя	имениями	в	“польской	части”	Ук-
раины	(Ладыжин	и	Бельск).	На	какой-то	месяц-полтора	М. П.	посетил	Львов	
и	Краков:	там	и	там	ему,	“французскому	профессору”,	предлагали	преподавать	
“латинские	науки”	в	любом	польском	коллегиуме	или	университете.	Чуть	бы-
ло	не	согласился…	Как	тут	—	весть	из	г.	Ля	Флеш:	ректор	спецуниверситета	
Ф. Верон	настойчиво	звал	его	во	Францию,	—	или	на	профессорскую	работу,	
или	на	возобновление	политико-консультационных	акций	в	связи	с	новыми	
вспышками	политико-религиозных	войн.	Дипломатический	курьер,	принес-
ший	весть,	намекнул:	к	его,	П. М.,	возвращению	проявляет	интерес	королева	
М. Медичи	(“ей	нужен	политический	эксперт	по	Центру	Европы	и	Ближнему	
Востоку”).	И	—	он	не	устоял,	—	в	конце	декабря	уже	был	в	г.	Ля	Флеш.	Нача-
лась	вторая	французская	микрокампания…	

По	 прибытии	 во	 Францию	 выяснилось,	 что	 политико-религиозные	 тре-
волнения	 улеглись,	 —	 зато	 обострились	 внутрисемейные	 споры	 по	 поводу	
наследника	престола:	король-отец	называл	своим	наследником	младшего	сы-
на,	малолетнего	Людовика	 (он	и	станет	впоследствии	королем	под	именем	
Людовик ХІІІ),	а	мать-королева	настаивала	на	имени	старшего	сына,	Гастона	
(который	 так	 и	 не	 станет	 политической	 фигурой).	 По	 поводу	 консультаци-
онных	дел	—	от	имени	М. Медичи	—	“некое	третье	лицо”	коротко	поинтере-
совалось	политической	ситуацией	на	Юге	Европы.	П. М. высказался	лишь	
по	одному	поводу:	в	колонизованных	балканских	странах	турки	настойчиво	
заменяют	местных	правителей	на	своих	марионеток	из	компрадорских	сло-
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ев	зарождающейся	буржуазии.	На	это	“третье	лицо”	среагировало	так:	“Это	
ценное	 свидетельство…	 Благодарим	 вас	 за	 преданность	 престолу.	 До	 новых	
ближайших	встреч”.

П. М.	не	стал	дожидаться	этих	новых	встреч	и	уехал	в	Ля	Флеш.	Ф. Верон 
встретил	его	радушно.	Но	тут	же	возобновил	некогда	прерванную	теорети-
ческую	дискуссию	вокруг	протестантской	интерпретации	триады	“политиче-
ская	власть	–	теософия	–	этика	церковной	службы”.	Доходя	миниморумного	
консенсуса	в	дискуссии,	Верон	напомнил	П. М.	его	недавнее	намерение	по-
ступить	на	учебу	в	Лейденский	университет.	Возобновленную	рекомендацию	
друга	П. М.	воспринял	с	облегчением,	—	ему	самому	с	давних	пор	хотелось	
усовершенствоваться	в	“протестантских	диалогах	с	самим	собой”…

Два	года	с	чем-то	в	Лейдене	пролетели	довольно	малозаметно.	Голландия	
сама	—	и	этот	университет	тоже	—	олицетворяли	собой	философскую	оппози-
цию	тогдашнему	традиционному	католицизму.	П. М.	действительно	многому	
научился,	—	да	еще	успел	защитить	еще	одну,	на	этот	раз	—	магистерскую	дис-
сертацию.

Узнав	о	подобных	“подвижках”	в	теософских	познаниях	П. М.	в	Замой-
ской	католической	академии	(Польша),	—	курьерской	дипломатической	по-
чтой	уведомили	о	предложении	ректора	академии	занять	кафедру	теории	и	
истории	протестантской	теологии.	Предложение	замостян	встревожило	П. М. 
Решился	на	поездку	в	Ля	Флеш,	—	хотелось	узнать	мнение	Ф. Верона.	Тот	
принял	друга	холодновато,	высказав	свою	позицию:	“Подобной	кафедры	у	ме-
ня	нет.	Да	и	сам	я	не	пылаю	страстью	к	оппозициям	протестантов…	Впрочем,	
и	вам,	греко-славянским	христианам,	вряд	ли	искренне	по	душе	вся	эта	“ам-
стердамщина”…”	[13,	р.	78].

Как	ни	странно,	даже	этот	вероновский	сарказм	как-то	по-особенному	рас-
слабил	душу	П. М.,	и	он	с	некоторым	облегчением	направился	в	путь	на	Кра-
ков,	а	оттуда	—	в	г.	Замостье.

В	ректорате	Академии	встретили	любезно,	но	занять	обещанной	кафедры	
не	дали,	—	она	уже	была	занята	представителем	Ватикана,	“специалистом	по	
греко-православной	 Европе”…	 Впрочем,	 работалось	 ему	 тут	 (“ординарным	
профессором	 протестантской	 теософии”)	 довольно	 вольготно.	 Бывали	 сво-
бодными	целые	недели	и	месяцы.	Не	прерывая	самообразования,	П. М.	много	
читал,	начал	писать	философский	трактат	“Анфология”,	законченный		и	из-
данный	лишь	в	1644	г.	в	Киеве.	Появились	возможности	проведать	названные	
выше	“свои	имения”	в	Польше	и	Украине.	Дважды	навещал	односкамеечника	
по	Сорбонне	львовянина	И. А. Борецкого	(тот	был	ректором	Львовского	ла-
тинского	лицея,	с	1625	г.	—	Киевский	митрополит).

Отдохнув	летом	1607	г.	в	своем	Бельском	имении,	П. М.	заехал	во	Львов	к	
латинисту	Борецкому.	Недели	на	две	задержался	у	него,	такого	же	холостя-
ка,	как	и	он	сам	(занятия	в	Академии	начинались	лишь	1	октября).	Два-три	
дня	прошло	в	толерантных	дискуссиях	на	теоретическом	поле	загадки:	“А	не	
является	ли	“униатство”	разновидностью	“амстердамского	протестантизма”,	
который	медленно,	но	упорно	движется	на	Восток	Европы?”	Замечу:	на	почве	
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этой	ребусной	загадки	у	П. М.	и	И. А. Борецкого	впоследствии	обнаружат-
ся	и	“общие”,	и	“особенные”	акценты,	—	особенно	рельефно	проявятся	они	в	
середине	 1620-х	 годов,	 когда	 П. М.	 сделает	 окончательный	 выбор	 в	 пользу	
Украины…

По	дороге	на	Замостье	курьер	принес	трагическую	весть	из	Ясс:	во	время	
“дружеской	трапезы”	в	парламенте	Молдовы	протурецкие	и	пропольские	оп-
позиционеры	отравили	насмерть	домнитора,	отца	Симиона…

Через	два	дня	П. М.	уже	в	Яссах.	Обстановка	ужасная:	прямо	у	изголовья	
усопшего	сыновья	Еремей,	Александр	и	Константин,	а	также	родной	брат	Па-
вел	в	словесных	и	физических	“соревнованиях”	добивались	“права	на	занятие	
трона”.	Самое	неожиданное	состояло	в	том,	что	в	центре	“семейного	скандала”	
стояла	польская	княгиня	Елизавета Чамартовна-Мовилэ,	жена	экс-домнито-
ра	Еремея…

Согласовав	в	парламенте	и	в	семье	надлежавшие	случаю	наследственно-
имущественные	и	прочие	юридические	вопросы,	П. М.	сделал	публичное	за-
явление:	он	отказывается	от	наследования	трона	“в	пользу	младших	братьев”.	
5	октября	1607	г.,	ночью,	втайне	он	с	матерью	отбыл	в	левобережную	столи-
цу	Венгрии,	в	г.	Буда.	Побыв	там	недели	две,	—	снова	в	путь	—	на	Францию.		
В	жизни	П. М.	начинается	второй	политико-экзильный	этап…

В	конце	ноября	1607	г.	П. М.	направляется	(не	заехав	в	Париж)	в	Ля	Флеш,	
к	Ф. Верону,	он	готов	принять	любые	предложения	старого	друга	и	колле-
ги.	Давнее	предложение	для	него	осталось	в	силе,	—	профессор	метафизики	
и	логики.	Монотонные	дни	и	месяцы	скрашивались	живыми	“дискуссиями	
двух	старых	приятелей”,	в	контексты	которых	все	чаще	и	все	компетентней	
вступал	студент-вундеркинд	Рене Декарт,	впоследствии	ставший,	по	оценке	
Гегеля,	 “фундатором	всей	современной	(для	первой	трети	ХVІІ	в.	—	И. В.)	
философии”.

С	весны	1608	г.,	изредка	и	спорадически,	но	все	же	стали	звать	в	Париж	на	
конспиративные	встречи	в	“консультативной	группе”	при	“Королевском	со-
вете”.	Проблематика	встреч	становилась	все	более	живой	и	разнообразной	с	
появлением	молодого	парламентария	из	провинции	—	будущего	всесильного	
Премьера	Франции	А. Ришелье.	Вскоре	он	стал	политсоветником	М. Медичи 
и	от	ее	имени	руководил	не	только	группой,	но	и	всем	“Королевским	советом”.	

После	убийства	короля	Генриха ІV	(в	мае	1610	г.)	страной	фактически	ста-
ла	править	регентша	М. Медичи,	влияние	А. Ришелье	на	всю	политическую	
сферу,	на	членов	“Королевского	совета”		и,	в	частности,	—	на П. М.	и	Ф. Веро-
на,	усилилось	[9,	с.	260–261].	В	вопросы	“чистой”	теории	и	политики	он	всегда	
вносил	акценты	религиозные	и	международной	дипломатии.	Эти	последние	
акценты	все	чаще	адресовались	почему-то	П. М.	Много	позже	(примерно	че-
рез	десяток	лет)	стало	ясно,	в	чем	же	интрига.	Оказалась,	она	—	в	следующей	
геополитической	коллизии:	утихомирение	гугенотской	оппозиции	на	западе	
страны	сковывало	руки	Англии	и	развязывало	руки	Турции	в	Карпато-Бал-
кано-Черноморском	 огромном	 христиано-мусульманском	 регионе.	 И	 перед	
Ришелье	(который	при	короле	Людовике ХІІІ	акцентно	решал	международ-
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но-геополитические	проблемы)	все	неотвратимей	вставали	загадки:	(1)	Что	
собирается	предпринять	Турция	в	случае	вступления	Франции	в	конфликт,	
скажем,	со	Швецией,	Испанией,	Италией	и	т.	д.?	(2)	А	как	среагирует	Речь	
Посполитая	на	продвижение	Турции	к	Центру	Европы?	И	т.	д.

Не	 многим	 было	 видно,	 что	 Ришелье	 уже	 с	 начала	 1610-х	 годов	 упорно	
затевал	всеевропейскую	войну,	которая	действительно	развернулась	на	кон-
тиненте	под	названием	“Тридцатилетняя	война”	(1618–1648).	А	“группа	Ве-
рона”	при	чем?	Во	время	нескольких	–	внешне	“безликих”	—	встреч	с	тройкой	
в	1614–1615	гг.	Ришелье	прямо	обратился	к	“богатому	и	независимому	мол-
давскому	 принцу”	 с	 предложением/просьбой/рекомендацией	 предпринять	
полутора-двухгодичную	рекогносцировочную	поездку	по	странам	Центра	и	
Юга	 Европы,	 реалистически	 оценивая	 тамошнюю	 обстановку	 и	 “прощупы-
вая”	диспозиции	Турции	и	Польши	в	случае	развязывания	названной	выше	
гипотетической	войны.	В	помощники	П. М.	был	определен	Р. Декарт	—	к	то-
му	времени	спецофицер	“гвардии	кардинала”	и	—	по	словам	Верона	—	“гени-
ального	аналитика	любой	экстремной	ситуации	в	мироздании”.	

Оба	“экспедиторы”	—	П. М. и	Р. Декарт	—	обязались	любой	ценой	задачу	
выполнить.	С	октября	1616	г.	по	март	1618	г.	они	и	совершили	те	инкогнитные	
поездки.	Результатами	ее	Ришелье	остался	доволен.	Через	несколько	месяцев	
той	войне	он	дал	“старт”.	Даже	тогда,	когда	П. М.	стало	ясно,	что	родная	ему	
Молдова	станет	первой	жертвой	в	той	войне	(битвы	под	Цецорой	в	1620	г.	
и	под	Хотином	в	1621	г.),	—	даже	тогда	он	—	человек	науки	и	политический	
правитель	по	рождению	и	призванию,	—	узнав	о	смерти	Ришелье,	назвал	его	
“гениальным	ученым,	неземным	стратегом	и	прозорливым	геополитиком,	—	
человеком,	которому	нет	замены	на	земле”	[4,	с.	219].	Для	П. М.	Ришелье	по-
особому	был	дорог	еще	и	потому,	что	тот	первым	аргументированно	подсказал	
ему	мысль	об	альтернативе	церковной	кратологии	—	политической	кратоло-
гии	на	любом	правленческом	троне	—	светском	или	церковном.

VІ. Молдова, Польша, Украина — последние атлантовы шаги 
П. Могилы в вечность

С	марта	1618	г.	по	июль	1620	г.	—	почти	два	с	половиной	года	—	П. М.	пере-
живал	необычно	тихие	дни	и	месяцы.	Он	ностальгически	посещал	свои	име-
ния	и	места	пребывания	в	детские	годы,	пробовал	написать	художественную	
книгу	обо	всем	этом	(она	действительно	была	написана	позже	и	выдана	в	Ки-
еве	в	1646	г.,	—	это	“Дниевник”	под	псевдонимом	“Евсевий	Пимен”),	система-
тичней	прежнего	писал	“Caete Zilnice”	(дневник,	который	ищут	до	сих	пор).	
Однако,	как	стратегический	мыслитель,	он	разумом	чувствовал:	на	милые	его	
сердцу	три	страны	Центральной	Европы	вот-вот	нагрянет	презумированная	с	
давних	пор	Ришелье	война.

Первые	ее	раскаты	проявились	под	стенами	родной	столицы	—	на	поле	се-
ла	Цецора	в	октябре	1620	г.	Решением	правящего	политикума	Речи	Посполи-
той	П. М.	был	назначен	министром	обороны	Молдовы	в	составе	дистрофично	
расслабленного	правительства	очередного	стамбульского	ставленника.	Ито-
ги	битвы	неописуемо	ужасны:	польская	армия	была	разбита,	погиб	главком	
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и	канцлер,	коронный	гетман	С. Жолкевский,	погиб	и	украинский	козацкий	
полковник	Михайло Хмельницкий,	а	его	сын,	есаул	Богдан	попал	в	турецкий	
плен;	Молдова	оказалась	разбитой	и	разграбленной.

Еще	 ужасней	 оказались	 итоги	 второй	 войны	 на	 территории	 Молдовы	 —	
Хотинского	 сражения	 от	 октября	 1621	 г.	 Во	 время	 битвы	 П. М.	 снова	 был	
назначен	министром	обороны	Молдовы.	На	этот	раз	 	наибольших	потерь	в	
живой	силе	понесли	турки	и	татары.	Погибло	и	полторы	сотни	человек	укра-
инских	козаков.	Отравленной	стрелой	смертельно	был	ранен	козацкий	гет-
ман	Петро Конашевич-Сагайдачный.	И	снова	жестоко	пострадала	Молдова:	
армия	(под	его,	П. М.,	началом)	была	разбита,	хозяйство	разграблено,	лесные	
Кодры	горели,	как	спички;	по	четырем	молдавским	рекам	(Днестре,	Пруте,	
Дунае	и	Рэуте)	4–5	месяцев	стекали	к	Черному	морю	трупы	погибших	турок	
и	татар…	Два	позитива	все	же	имелось	в	учете:	уцелело	украинское	козачество	
и	унеслись	куда-то	ветром	все	“польские	родичи”	П. М.		

При	анализе	последствий	этих	двух	сражений	в	Кракове	—	эпизодом	—		
прозвучал	еле	слышимый	упрек	и	в	адрес	П. М.:	дескать,	и	он	кое	в	чем	ви-
новен..,	—	и	во	искупление	провинности	он,	“по-западному	подготовленный	
ученый	и	дипломат”,	должен	составить	такой	проект	мирного	договора,	после	
принятия	которого	Турция	с	Крымской	Татарией	больше	никогда	на	Молдо-
ву,	Польшу	и	Украину	уже	войной	не	пойдут…	Проект	“Хотинского	мирного	
договора”	(подписан	в	сентябре	1623	г.)	П. М.	готовил	полтора	года.	Тесситу-
ра	научного	языка	и	международно-правовых	норм,	заложенных	в	текст	до-
кумента,	теоретической	мыслью	эпохи	были	признаны	безупречными.	Этим	
документом	П. М. реабилитировал	свое	имя	даже	в	устах	противников.

В	одном	австрийском	дипломатическом	документе	осени	1621	г.	(о	нем	ста-
ло	известно	в	Кракове	в	январе	1622	г.,	а	опубликован	он	в	Румынии	лишь	
в	1964	г.)	зафиксирован	официальный	статус	П. М. в	качестве	“претендента	
на	трон	Молдовы”	[4,	с.	236].	Эхо	от	подобного	откровения	эпохи	возымело	
двойной	эффект:	во-первых,	это	побудило	самого	П. М.	во	второй	раз	в	жиз-
ни	заявить	об	отказе	от	молдавского	трона,	а,	во-вторых,	это	побудило	кра-
ковскую	дипломатию	предложить	П. М. двойную	альтернативу,	—	или	занять	
пост	гетмана	украинского	реестрового	козачества,	или	взойти	на	митрополи-
чью	кафедру	в	Киеве.	П. М.	принял	второе	предложение.

Этап	с	осени	1624	г.	до	весны	1627	г.	П. М.	прошел	в	мероприятиях	по	его	
“обрядованию”	в	качестве	“простого	монаха”	(1625	г.),	“монастырского	эроха”	
(1626	г.),	киево-лаврского	архимандрита	(1627	г.)	и	по	принятию	хиротонии	
на	митрополита	Киевского,	Галицкого	и	всея	Руси-Украины	(1632	г.).	Все	эти	
официозности	были	в	те	же	годы	последовательно	легитимированы	Вселен-
ской	греко-православной	патриархией	(в	Константинополе).

На	украинской	почве	разносмысловые	и	в	высшей	мере	весомые	деяния	
П. М.	описаны/расписаны	многократно	в	деталях	и	с	довольно	давних	пор.		
Я	пунктирно	обозначу	лишь	основные	“тематические	вехи”.

1.	В религиозно-духовной области	П. М.	объединил	все	греко-православ-
ные	 церкви	 и	 конфессии	 в	 одну	 единую	 организацию,	 придав	 ей	 стройную	
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форму	 и	 глубоко	 теологический	 смысл.	 Он	 воспользовался	 своими	 легаль-
ными	возможностями	в	деле	“сохранения	лица”	всеми,	даже	скрыто	оппози-
ционными	политико-религиозными	силами.	Он	первым	открыл	“процедуру”	
религиозной	службы	и	обрядования	на	праукраинском	(славонском)	языке,	
начавши	на	нем	систематическое	книгопечатание	по	“Лексикону	славено-рус-
скому”	Памвы Беринды	от	1627	года.

2.	В научно-просветительской области	П. М.	основал	первые	в	Цент-
ре	Европы	университеты	“по	сорбоннскому	образцу”:	в	Венгрии	—	в	1635	г.,		
в	Молдове	—	в	1640	г.,	в	Украине	—	в	1647	г.	Филиалы	Киевской	Академии	в	
формах	коллегиумов	и	братских	школ	(на	собственные	средства!)	были	им	
открыты	в	пяти	городах	в	Украине,	в	трех	—	в	Молдове	и	в	двух	—	в	Белорус-
сии.	В	трех	украинских	городах	были	открыты	книжные	типографии	и	обще-
ственные	библиотеки	при	них.	Вернул	украинцам	историческую	память,	за-
крепив	в	многочисленных	трактатах	и	проповедях	судьбоносный	номинитет:	
“Киев	—	третий	Рим!”	В	30–40-х	годах	ХVІІ	в.	—	через	каждые	два	года	(на	
собственные	средства!)	посылал	на	учебу	в	западноевропейские	университе-
ты	по	8–10	юношей,	которые	(после	возвращения	на	родину)	уже	к	началу	
40-х	годов	сорганизовались	в	“Могилянский	Атенеум”.

3.	В политико-гражданственной области.	Сообразуясь	со	своими	ре-
альными	возможностями	и	родственными	связями,	П. М.	всемерно	старался	
защитить	и	приумножить	украинскую	автономию	в	составе	Речи	Посполи-
той.	 	 Предпринял	 первые	 попытки	 легализовать	 в	 рамках	 польско-литов-
ской	политической	системы	зачаточные	формы	украинской	политической	
прагосударственности	и	элементы	будущей	системы	местнорегионального	
самоуправления.	Делал	все,	что	было	в	его	силах,	дабы	козацкая	старшина	и	
крупные	церковнослужители	самовыстраивались	в	ролях	самых	надежных	
структур	“среднего	класса”	—	единого	гаранта	социально-политических	ре-
форм	в	любой	европейской	стране.	Когда	же	П. М.	убедился	в	том,	что	коло-
ниальная	метрополия	Речи	Посполитой	никогда	добровольно	не	пойдет	на	
полную	автономизацию	социально-политической	жизни	в	Украине,	—	тогда	
(по	свидетельству	В. Аскоченского,	этот	мужественный	политический	акт	
имел	место	в	декабре	1646	г.	[4,	с.	258]),	—	вот	тогда	П. М. благословил	мо-
лодого	гетмана	Б. Хмельницкого	на	священную	народно-освободительную	
революцию.

Подытоживая	 все	 политологемные	 социал-реформаторские	 подвижки	 и	
начинания	П. М.,	нельзя	не	согласиться	с	компаративно	возвышенной	синте-
зой	старого	львовского	профессора	Ю. И. Венелина:	“Это	еще	вопрос,	—	кото-
рый	Петр	среализовал	важнейшую	реформу	и	более	заслуживает	называться	
Великим,	 —	 Петр	 І	 Романов	 или	 Петр	 Могила!”	 [5,	 с.	 7].	 Нельзя	 с	 этим	 не	
согласиться.	На	этом	и	будем	стоять!
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своБода совісті Як релігіЙниЙ  
і соЦіально-світськиЙ феномен  

сУспільного БУттЯ

Совість	 загалом	 нині	 викликає	 величезний	 інтерес	 не	 просто	 як	 одна	 з	
провідних	категорій	етики,	її	найбільш	складне	структурно-функціональне	
утворення,	 однак	 саме	 як	 інструмент	 оцінки	 і	 самооцінки	 особистості.	 Це	
пов’язано	 з	 тим,	 що	 совість	 структурно	 і	 функціонально	 виступає	 ядром	
моральної	самосвідомості	особистості,	а	моральні	переконання	людини	ста-
новлять	—	серцевину	совісті	[3,	с.	97].

Оскільки	 совість	 є	 моральним	 явищем,	 принципово	 постають	 три	 про-
блеми,	 три	 складних	 елементи	 совісті.	 Перша	 —	 раціональне	 пояснення	
феномену	“совість,	яке	здійснюється	завдяки	самоусвідомленню	людиною	
своїх	дій.	Кажуть,	це	власний,	внутрішній	суд	совісті	людини,	що	вершиться	
в	залежності	від	стану	розвитку	самосвідомості	особистості.	Почуттєвий	—	
це	другий	елемент	совісті.	Це	—	стан	морального	задоволення	людини	у	кон-
кретній	ситуації	її	буття	(каяття,	почуття	сорому,	докори	тощо).	Це	—	відпо-
відні	людські	емоції,	що	багато	в	чому	залежать	від	психологічного	(в	тому	
числі	 і	вродженого)	стану	людини,	 її	характеру.	Третій	аспект	—	вольовий	
момент,	що	є,	мабуть,	вирішальним,	—	обумовленим	реальною	поведінкою	
(діями)	людини.	Його	пояснити	і	зрозуміти	найважче.

З	великої	кількості	філософських,	соціологічних	 і	 інших	визначень	по-
няття	 “совість”	 нам	 видається	 найбільш	 вдалим	 те,	 що	 сформулювала	 ро-
сійська	 спеціалістка	 в	 галузі	 філософської	 гуманістики	 О.	 В.	 Золотухіна-	
Аболіна:	“Совість	—	особливий	морально-психологічний	механізм,	який	діє	
всередині	нашої	власної	душі,	прискіпливо	провіряючи,	чи	виконується	наш	
обов’язок”	[2,	с.	92].	Йдеться	про	конкретний	особистісний	обов’язок	висо-
коморальної	людини.

Совість	—	багато	в	чому	емоційний	але	і	високо	предметний	феномен,	мі-
рилом	якого	є	вчинки	людини,	її	повсякденне	і,	в	цілому,	життя.	

І	Церква	і	Держава	(суспільство)	доводять	і	враховують,	що	“ідеальної”,	
“чистої”	совісті	фактично	в	природі	не	існує,	однак	людина,	що	максимально	
виконує	свій	моральний	обов’язок,	живе	за	законами	добра,	гуманізму,	лю-
дяності	сповна	може	стверджувати,	що	живе	по-совісті.	

Чому	і	як	принципово	змінилася	з	часом	свобода	совісті.	Найперше	тому,	
що	змінилося	розуміння	сутності	честі	і	гідності.	Так,	уявлення	про	честь,	як	
феномен,	фактично	сформувалося	ще	в	феодальні	часи,	коли	воно	було	оз-
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накою	приналежності	до	певного	соціального	стану,	способом	усвідомлення	
свого	місця	в	ньому.	Нині	ж,	у	сучасних	суспільствах	такої	ознаки	щодо	при-
належності	 до	 певних	 соціальних	 страт	 (груп)	 практично	 не	 вимагається.	
Репутація	людини,	як	комплексна	уява	про	її	духовне	багатство	чи	убогість	
фактично	в	постіндустріальних	суспільствах	до	уваги	фактично	не	беруться.	
Тут,	скоріше	будуть	брати	до	уваги,	скільки	багатства	і	які	статки	ти	маєш	
але	не	багатство	чи	убогість	твоєї	душі.	Дуже	влучно	(стосовно	сучасності	
звучать	сьогодні	слова	відомого	російського	критика	ХІХ	століття	Д.	І.	Піса-
рева,	який	свого	часу	писав:	“Треба,	можливо,	пройти	цілий	курс	моральної	
гігієни,	який	скінчиться	не	тим,	що	людина	наблизиться	до	ідеалу,	а	тим,	що	
вона	зробиться	особистістю”	[6,	с.	188].

В	контексті	з	викладеним	ще	більш	складно,	філософські	постає	питання	
розуміння	“свободи	в	моралі”.	Людина	діє	в	залежності	від	власного	розу-
міння	сутності	свободи.	Чим	вище	рівень	культури,	духовності	людини	тим	
більше	вона	розуміє	свободу,	як	необхідність	діяти	саме	так	але	не	інакше.	
Зв’язок	волі	і	моралі	найвірогідніше	виглядає	тоді,	зазначив	Е.	Кант,	коли	
“Свобідна	воля	підпорядкована	моральним	законам”	[4,	с.	290].	У	великого	
Спінози	—	“свобода	—	пізнана	необхідність”.	

В	реальному	бутті	варто	розрізняти	совість	істинну	і	вдавану.	Другу	люди-
ні	набагато	легше	декларувати	іншим,	оскільки	для	цього	просто	не	беруть-
ся	до	уваги	реальні	вчинки	людини.	Принципово	іншою	є	істинна	совість,	
яка,	за	висловом	Е.	Фромма	“є	невід’ємною	рисою	повноцінно	розвинутої	
особистості:	керуючись	вимогами	свого	сумління,	така	особа	утверджує	себе		
[9,	с.	121].	Йдеться	про	совість,	що	є	“наглядачем,	приставленим	до	людини	
нею	ж	самою”	[Там	само].

Характеризуючи	людину	як	моральну	субстанцію	російська	дослідниця	
О.	В.	Золотухіна-Аболіна	пише:	“Моральна	регуляція	носить	оціночно-ім-
перативний	характер,	а	це	означає,	що	мораль	завжди	оцінює	і	спонукає.	Во-
на	примушує	чинити	згідно	обру	і	забороняє	слідувати	злу,	заохочує	добру,	
справедливу	поведінку	 і	 світлі	добропорядні	думки,	а	 засуджує	злодіяння	
і	погані	темні	спонукання”	[2,	с.	5].	 “Висока	мораль	—	доречно	продовжує	
авторка,	 —	 це	 сукупність	 загальнолюдських	 установко	 на	 безкорисливе,		
справедливе	і	благонадійне	ставлення	до	будь-якого	людського	єства”	[Там	
само,	с.	7].

Нині,	у	принципово	новій	парадигмі	суспільного	буття	мабуть	найгострі-
шою	щодо	феномену	свобода	постає	проблема	свідомого	вибору	і	фаталізму.	
Християнство,	 та	 і	 будь-яка	 інша	 релігія	 вчать,	 що	 людина	 лише	 тоді	 мо-
рально	 дієздатна,	 коли	 приймає	 Божественний	 закон	 свідомо,	 з	 любов’ю.	
Тобто,	справжній	перехід	від	морального	закону	до	добродіяння	здійснюєть-
ся	саме	завдяки	бажанню	добра	але	не	під	впливом	страху	за	покарання.	За	
висловом	великого	теолога	Фоми	Аквінського,	це	так	звана	якісна	свобода.

В	житті	кожної	людини	доводиться	постійно	робити	вибір	між	тим,	що	
“хочу”	 і	 “треба”.	 Такий	 вибір	 завжди	 пов’язаний	 з	 певними	 самообмежен-
нями.	Рано	чи	пізно	тут	дається	взнаки	моральна	свобода,	що	є	не	просто	
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вибором	якихось	варіантів	поведінки,	а	перетворенням	моральних	вимог	у	
внутрішні	потреби	і	переконання	людини.

Вибір	кожної	людини,	до	того	ж,	не	є	її	суто	приватною	справою.	Крите-
рієм	вибору	є	совість,	на	основі	якої	людина	обирає	істинно	саму	себе.	Бути	
вільним,	 значить	 бути	 не	 таким	 як	 усі,	 бути	 особистістю,	 мати	 власну	 не-
повторність,	завдяки	якій	ти	відрізняєшся	від	інших.	Саме	тому	людина,	як	
зазначив	Ж.-П.	Сартр,	якщо	вона	людина	“зречена	бути	вільною”.

В	 соціальному,	 цивілізаційному	 плані,	 з	 огляду	 на	 величезні	 трансфор-
мації	феномену	“совість”	у	ХХІ	столітті	чи	не	найгостріше	постає	пробле-
ма	 “совість	 і	 закон”.	 По	 великому	 рахунку,	 на	 думку	 видатного	 французь-
кого	філософа	Поля	Рікера	ця	проблема	сягає	навіть	ситуацій,	пов’язаних	
з	моральними	засадами,	легітимністю	політичної	влади.	В	даному	випадку	
постає	 питання	 взаємин	 (рівно	 і	 як	 різниці)	 між	 моральною	 (совість)	 та	
юридичною	 нормами.	 Оскільки	 людське	 буття	 нині	 надто	 плюралістичне,	
постає	витання:	на	підставі	чого	людина	має	робити	вибір.	Релігія	каже	—	на	
підставі	моралі,	свідомості,	а	в	соціальному	плані	до	вибору	найпряміше	від-
ношення	має	закон.	Однак,	в	суспільствах	фактично	немає	таких	законів,	які	
б	базувалися	на	тому,	що	дозволяється	робити	але	не	заперечувати.	Думає-
мо,	що	тут	надто	доречним	є	зауваження	того	ж	П.	Рікера,	який	пише:	“Забо-
роненим	чи	загально	осудженим	є	те,	що	в	підсумку	завдає	шкоду	іншому”	
[Там	само,	с.	210].	Та	зауважимо,	що	діяти	у	такому	форматі	нині	спроможна	
лише	високосвідома,	високоморальна	особистість.	Тут	совість	виступає	на	
перший	план,	а	законодавець	все	ще	будує	правові	норми,	що	головним	чи-
ном	базуються	на	засторогах,	заборонах	(чого	не	слід	і	не	можна	робити).	Чи	
не	тому,	що	совість,	мораль	нині	все	більше	“відстають”	від	конкретно-ре-
ального	буття?	І	це	при	тому,	що	“совість	заслуговує	на	те,	щоб	називатися	
переконанням”	[Там	само,	с.	217].	“Одним	з	вагомих	факторів	примирення	
постіндустріальної	цивілізації,	—	вдало	зазначає	В.	С.	Мовчан,	—	є	відпові-
дальна	мораль.	Вона	оперта	на	свідомий,	розумно	визначений	вибір	мораль-
но	доброго.	Критерій	його	—	діяльність,	що	утверджує	людину	як	розумну,	
творчу	і,	отже,	людяну	істоту”	[5,	с.	9].	При	цьому	маємо	достатньо	підстав,	
що	у	багатьох	сучасних	суспільствах	з	точки	зору	релігійної	свобода	совісті	
все	ж	більш	“моралізована”,	ніж	у	суспільно-державному	плані.	Формуван-
ня	свідомої	відповідальної	моралі	нині	постає	як	достатньо	предметне,	супе-
речливе	поле	в	системах	освіти	і	виховання.	Вони,	образно	висловлюючись,	
не	є	настільки	людино	центричними,	як	того	вимагає	час.	Більше	того,	тут	
постає	 серйозна	 проблема	 поєднання	 загальних	 зусиль	 Держави	 і	 Церкви	
у	справі	формування	особистості	саме	на	морально-гуманістичних	засадах.		
В	багатьох	випадках	ми	є	свідками	того,	що	мораль	ніби-то,	втратила	себе	як	
дієвий	засіб	регуляції	не	просто	стосунків	між	людьми	але	й	між	великими	
спільнотами,	державами.	На	перший	план	висунулися	сьогодні	прагматичні	
ідеї,	цінності,	інтереси,	а	моралізм	став	правилом	життя,	хоча	цінність	лю-
дини	зовсім	не	в	тому,	що	вона	знає	і	вміє,	але	тим,	як	її	знання	та	дії	зігріті	
людяністю	 по	 відношенню	 інших	 людей	 та	 і	 світу	 в	 цілому.	 В	 цьому	 пла-
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ні	певне	штучне	обрання	або	перенесення	на	власний	національний	ґрунт	
чиїхось	норм,	цінностей,	як	то	європейських	норм	демократизації	на	життя	
українського	соціуму,	далеко	не	кращий	спосіб	формування	свідомості,	со-
вісної	особистості	цього	дня.	

Різниця	 в	 усвідомленні	 феномену	 совість	 між	 релігійним	 і	 світським	
шляхами	мабуть	в	тих	шляхах	“до	совісті”,	які	вони	обирають,	пропагують	
і	 намагаються	 сформувати	 у	 людині.	 Релігійний	 шлях	 —	 шлях	 очищення	
через	випробування,	страждання,	а	світський	—	через	освіту,	виховання,	ці-
лісне	формування	особистості.	І	то	такий	розподіл	є	достатньо	спрощеним,	
слабко	вираженим.

“Шлях	 до	 совісті”	 великою	 мірою	 обумовлений	 розумінням	 людиною	
сутності	сенсу	життя,	щастя.	Для	кожної	людини	таке	розуміння	індивіду-
альне,	хоча	у	всіх	нас	спільним	є	шлях	до	самоутвердження,	самореалізації.	
Чим	позитивнішим	він	є,	тим	діяльністною,	цілісною	є	і	людина.	Діяльнісне	
життя,	що	відповідає	призначенню	людини,	згідно	з	її	родом,	і	тотожне	по-
няттю	доречності,	—	зазначав	великий	Арістотель,	—	і	це	є	щастя”	[1,	с.	64].

Вище	викладене	дає	підстави	зробити	загальні	висновки	такого	характеру.
1.	 Свобода	 совісті,	 за	 визначенням	 більшості	 словників	 філософського,	

соціального	характеру,	—	це	а)	особиста	свобода;	б)	право	індивіда	або	спові-
дувати	будь-яку	релігію,	або	не	сповідувати	ніякої;	в)	відправляти	релігійні	
культи	або	вести	атеїстичну	пропаганду.	Визначально	свобода	совісті	гаран-
тується	відділенням	церкви	від	держави,	школи	від	церкви.	Такі	засади	за-
безпечення	свободи	совісті,	мірою	якої	є	загальна	свідомість,	сумління	самої	
людини	існують	в	більшості	країн	світу.	Тобто,	все	залежить	від	спроможно-
сті	людини	діяти	у	відповідності	зі	своїми	бажаннями,	інтересами	і	цілями	
на	основі	свідомого	знання	об’єктивної	реальності.

2.	Свобода	совісті	—	одна	з	найважливіших	і	найцінніших	свобод	людини,	
на	якому	головним	чином	базуються	усі	права	і	свободи	людини.

3.	Свобода	совісті	визначально	обумовлена	відносинами,	що	складаються	
у	суспільстві	між	державою	і	церквою.

4.	Свобода	совісті	значною	мірою	пояснюється	як	певна	категорія	права,	
що	тісно	вплетена	у	загальне	життя	суспільства.	При	цьому	не	слід	вживати	і	
пояснювати	як	однотипні	поняття	“свобода	совісті”	та	“свобода	релігії”.	Пер-
ше	є	набагато	ширшим,	бо	обумовлює	увесь	сенс	життя	людини,	а	“свобода	
релігії”	торкається	лише	вибору	людини	в	системі	релігійних	координат.	

5.	Свобода	совісті	—	не	однозначна	етичному	волюнтаризму:	що	хочу,	те	
й	роблю.	Така	свобода	неможлива	без	таких	обмежень,	які,	до	того	ж	людина	
має	 робити	 цілком	 свідомо.	 Це,	 врешті,	 захищає	 людину	 від	 свавільства	 з	
боку	інших	людей.	В	житті	людина	(Фома	Аквінський)	має	керуватися	дією	
необхідності.	Вона	—	мірило	свідомої	людської	діяльності.	У	зв’язку	з	цим	
немало	вчених,	громадських	діячів	доречно	зазначають,	що	в	юридичному	
та	і	суспільному,	соціальному	плані	питання	свободи	совісті	в	українському	
соціумі	є	далеко	не	досконало	визначеними	і	зреалізованими.	В	юридично-
му	плані	йдеться	в	першу	чергу	про	закон	України	“Про	свободу	совісті	та	
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релігійні	організації”	(1991	р.)	не	є	досконалим.	В	ньому,	наприклад,	нечітко	
визначається	термін	“церква”,	не	надано	церкві	статусу	юридичної	особи,	не	
чітко	прописані	права	невіруючих	громадян,	не	обґрунтовуються	взаємини	
церкви	і	суспільства	та	ін.

6.	За	усього	різноманіття	суті,	ролі,	місця	у	житті	людини	Церква	і	Дер-
жава,	 нехай	 власними	 лише	 їм	 притаманними	 засобами	 реалізують	 єдине	
завдання	—	формування	високогуманної,	духовно	багатої	особистості.	Ро-
биться	це	незалежно	від	того,	церковна	людина	чи	ні.	Інша	справа,	що	Цер-
ква	робить	це	через	літургійне	життя	і	віровчення	Христа,	а	суспільство	—	
шляхом	 світської	 освіти,	 виховання,	 становлення	 людини	 як	 унікальної	 і	
неповторної	особистості.	

Світ	 нині	 кардинально	 змінився	 і	 продовжує	 змінюватися.	 Самі	 по	 со-
бі	 принципи	 і	 норми	 громадянського	 суспільства	 утвердитися	 не	 можуть.	
Оскільки	 феномен	 понять	 “совість”,	 “моральність”,	 “духовність”	 та	 ін.	 по-
требують	нового	кардинального	осмислення	і	усвідомлення,	вкрай	необхід-
не	більш	глибоке	і	продуктивне	соціальне	партнерство	Церкви	і	громадян-
ського	суспільства	в	інтересах	збереження	стабільності	соціуму	для	кожної	
людини.	Досягти	цього	неможливо	без	конструктивного	міжрелігійного	діа-
логу.	Мова	не	йде	про	втрату	будь-яким	народом	власної	церковної	самобут-
ності.	Єднання	церков	навколо	кардинальних	проблем	суспільного	духов-
ного	життя	має	відбуватися	за	умов	збереження	людської	самобутності	та	на	
основі	дієвого	діалогу	цивілізацій.	
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практика державно-Церковних відносин 
між радЯнською владою та рУською  

православною Церквою У 1918–1929 рр.

В	державно-церковних	відносинах	між	Церквою	та	радянською	владою	
варто	виділити	період	1918–1929	рр.	—	з	часу	прийняття	радянською	вла-
дою	 декрету	 від	 23	 січня	 1918	 р.	 “Про	 відокремлення	 церкви	 від	 держави	
та	школи	від	церкви”	до	введення	Постанови	ВЦВК	та	РНК	РРФСР	від	8	
квітня	1929	р.	“Про	релігійні	об’єднання”.	Умовно	цей	період	можна	харак-
теризувати	як	секулярний	стосовно	Церкви.

Варто	 зазначити	 такі	 основні	 особливості	 першого	 періоду:	 відмова	 ра-
дянської	влади	від	діалогу	з	Церквою;	позбавлення	Церкви	гарантій	право-
вого	захисту;	цілеспрямована	політика	держави	на	дискредитацію	Церкви;	
насадження	 атеїстичного	 світогляду	 переважно	 силовими,	 навіть	 терорис-
тичними	методами;	відродження	патріаршества	відбувалося	на	фоні	трагіч-
них	подій	громадянської	війни;	активне	втручання	держави	в	процеси	роз-
колу	церковної	єдності.

Зовнішні	 статистичні	 дані	 свідчать	 що	 Руська	 Православна	 Церква	
(РПЦ)	 до	 Жовтневої	 революції	 була	 стабільним	 та	 потужним	 інститутом	
[5,	35].	Однак,	кризові	явища,	а	також	відсутність	чіткого	організаційного	
оформлення	 церковної	 ієрархії	 в	 особі	 Патріарха	 та	 традиційної	 соборної	
структури	сприяли	фактичній	роз’єднаності	в	середовищі	Церкви	в	період	
руйнування	імперії.

З	метою	зміцнення	авторитету	церкви	та	удосконалення	організаційної	
структури	15(28)	серпня	1917	р.,	вперше	за	217	років,	у	Москві	відкрився	
повноцінний	 Помісний	 Собор	 [3,	 88–96].	 15	 листопада	 Помісний	 Собор		
обрав	Патріархом	Московським	та	всієї	Русі	митрополита	Тихона	(Белаві-
на).

З	приходом	до	влади	більшовиків,	ленінський	уряд	почав	поступово	впро-
ваджувати	у	суспільне	життя	основні	постулати	марксизму,	які	стосувалися	
релігії	[7].	28	лютого	1918	р.	Патріарх	Тихон	та	Синод	видали	постанову,	яка	
була	 спрямована	 проти	 реалізації	 положень	 декрету	 “Про	 відокремлення	
церкви	від	держави	та	школи	від	церкви”	[1,	88–90].

7	листопада	1918	р.	Патріарх	Тихон	звернувся	з	листом	до	Ради	Народ-
них	Комісарів.	Фактично,	це	—	звинувачувальний	акт	проти	більшовизму.	
Такою	 мовою	 церква	 не	 розмовляла	 зі	 владою	 з	 XVI	 століття.	 Тихон	 зви-
нувачує	владу	в	омані	народу,	у	розпалюванні	громадянської	ворожнечі	та	
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терору,	в	підбурюванні	до	грабежів,	у	скасуванні	свободи	слова	та	гонінні	на	
віру	[8,	44–45].

Розвал	важелів	державної	влади	у	часи	громадянської	війни,	політичний	
управлінський	хаос,	катастрофічне	падіння	норм	моралі	у	суспільстві	спри-
яли	 фактам	 масового	 прояву	 бандитизму	 відносно	 священників	 та	 майна	
Церкви.	Антицерковна	політика	нової	влади	теж	була	сприятливим	супут-
нім	фактором	для	відверто	терористичних	дій	кримінальних	елементів	про-
ти	 православного	 кліру.	 Тільки	 за	 вісім	 місяців	 1918–1919	 рр.	 було	 вбито		
19	архієреїв	РПЦ.	За	даними	відкритої	преси,	на	протязі	1922–1923	рр.	було	
фізично	знищено	2691	священик	та	більш	ніж	5400	ченців	[2].	

Спроби	 дискредитації	 Церкви	 з	 боку	 держави	 активізували	 події	 голо-
ду	 1921	 р.	 У	 серпні	 1921	 р.	 РПЦ	 створила	 Всецерковний	 комітет	 допомо-
ги	голодуючим.	Церквам	та	общинам	були	надані	рекомендації	та	дозвіл	на	
пожертву	прикрас	і	предметів,	які	не	мають	богослужбового	використання.	
Одночасно	Патріарх	Тихон	звернувся	з	відповідним	проханням	й	до	голів	
зарубіжних	християнських	церков.	За	короткий	термін	були	зібрані	значні	
кошти.	 Однак	 ці	 дії,	 які	 об’єктивно	 спряли	 росту	 авторитету	 РПЦ,	 повні-
стю	 суперечили	 планам	 держави	 щодо	 остаточного	 знищення	 Церкви,	 як	
суспільно-культурного	 інституту.	 Рішенням	 уряду	 Всецерковний	 комітет	
був	закритий,	кошти	реквізовані.	23	лютого	1922	р.	був	прийнятий	декрет	
про	конфіскацію	усіх	церковних	цінностей,	яка	проводилась	виключно	ре-
пресивно-терористськими	методами.	Страшні	події	1921–1922	рр.	були	ви-
користані	 державною	 владою	 для	 дискредитації	 церкви.	 Під	 величезним	
тиском	Патріарх	Тихон	публічно	визнав	реальні	та	неіснуючі	гріхи	Церкви,	
сподіваючись	на	нормалізацію	державно-церковних	відносин.	В	зверненні	
Патріарха	від	7	квітня	1925	р.,	яке	було	оголошене	вже	після	його	смерті,	ду-
ховенство	скеровувалось	на	приведення	форм	та	методів	церковного	життя	
відповідно	до	умов	й	вимог	сучасності.

Слід	зауважити,	що	спроба	створення	нового	суспільства	була	здійснена	
в	країні	з	абсолютно	архаїчною	свідомістю	у	більшості	населення.	Сприй-
няття	нової	комуністичної	ідеології	було	можливим	лише	через	форми	ква-
зірелігійної	 догматики.	 Розповсюдження	 марксистських	 ідей	 відбувалося	
у	 своєрідній	 “теологічній”	 площині	 як	 й	 на	 офіційному,	 так	 й	 побутовому	
рівні.	У	1920-ті	рр.	впроваджувалась	та	розповсюджувалась	радянська	іміта-
ція	церковних	обрядів,	так	звані	“червоні	великодні”	та	хрещення.	У	1923	р.	
була	створена	спеціальна	комісія	щодо	проведення	“комсомольського	вели-
кодня”	при	Політпросвіті	ЦК	РКСМ.	Існували	зародкові	елементи	“богобу-
дівництва”.	Як	приклад,	публікація	“молитов	за	Марксом”	[9,	29–30].

На	державному	рівні	здійснювалась	підтримка	розкольницьких	рухів	ре-
формаційного	напрямку,	які	розповсюджували	новітні	погляди	на	релігію.	
Найбільш	розповсюдженими	рухами	були	обновленська	церква,	григоріан-
ський	та	іосіфлянський	розколи.	В	Україні	специфіка	розколу	носила	суто	
політичний	характер.	При	гетьманаті	П.	Скоропадського	митрополит	Анто-
ній	(Храповицький)	отримав	сан	митрополита	Київського	та	підтримував	



34

канонічний	 зв’язок	 з	 РПЦ	 патріарха	 Тихона.	 Московський	 Собор	 1918	 р.	
підвищив	статус	Української	Церкви	до	екзархату	з	правом	використання	
української	мови	при	сповіді	та	богослужінні.	Але	у	автокефалії	було	від-
мовлено.	У	1921	р.	відбулося	організаційне	оформлення	Української	Авто-
кефальної	Православної	Церкви	[6,	99–109].	

18	травня	1927	р.	тимчасовий	священний	патріарший	синод	обрав	на	вищу	
церковну	 посаду	 митрополита	 Сергія	 (Страгородського).	 Внаслідок	 тиску	
держави	митрополит	Сергій	був	вимушений	зайняти	компромісну	позицію	
у	церковно-державних	відносинах.	29	червня	1927	р.,	у	співпраці	з	членами	
Патріаршого	Священного	Синоду,	Сергій	випустив	“Послання	до	пастирів	
та	пастви”,	яка	у	спеціальній	літературі	має	назву	“Декларація	митрополита	
Сергія”.	Основна	ідея	цієї	декларації	—	підтвердження	лояльності	церкви	до	
радянської	влади	[4,	114–123].

Отже,	держава	у	період	1918–1929	рр.	діяла	переважно	терористично-си-
ловими	методами,	які	включали	фізичне	знищення	духовенства,	грабування	
церковних	цінностей,	руйнування	культових	споруд.	Відсутність	результа-
тів	змусила	владу	перейти	до	відверто	розкольницьких	дій	з	підриву	догма-
тичних	основ	існування	церкви	як	інституції,	та	застосування	важелів	еко-
номічного	тиску	на	усі	види	церковної	діяльності.

література
	 1.	 Вострышев М. И.	 Патриарх	 Тихон	 /	 М.	 И.	 Вострышев.	 —	 М.	 :	 Мол.	 гвардия,	

2004.	—	383	с.
	 2.	 Емельянов Н. Е.	 Оценка	 статистики	 гонений	 на	 Русскую	 Православную	 цер-

ковь	(1917–1952)	[Электронный	ресурс]	/	Н.	Е.	Емельянов.	—	Режим	доступа:	
http://userroma.narod.ru/goneniya.htm.

	 3.	 Ковырзин К. В.	Поместный	Собор	1917–1918	гг.	и	поиски	принципов	церков-
но-государственных	отношений	после	Февральской	революции	/	К.	В.	Ковыр-
зин	//	Отечественная	история.	—	2008.	—	№	4.	—	С.	88–96.

	 4.	 Мазырин А. В.	 Легализация	 Московской	 патриархии	 в	 1927	 г.:	 скрытые	 цели	
власти	/	А.	В.	Мазырин	//	Отечественная	история.	—	2008.	—	№	4.	—	С.	114–123.

	 5.	 Поспеловский Д. В.	Русская	православная	церковь	в	XX	веке	/	Д.	В.	Поспеловс-
кий.	—	М.	:	Республика,	1995.	—	511	с.

	 6.	 Тригуб О. П.	 Російська	 православна	 церква	 в	 радянської	 Україн	 і	 20–30	 рр.		
XIX	 ст..:	 інституційний	 розкол	 та	 міжконфесійні	 відносини:	 дис.	 …	 д-ра	 іст.	
наук:	спец.	07.00.01	/	О.	П.	Тригуб.	—	К.,	2009.	—	510	с.

	 7.	 Фомин А. М.	Русская	Православная	церковь	в	1917–1927	годах	[Электронный	
ресурс]	/	А.	М.	Фомин.	—	Режим	доступа:	http://lib.rus.ec/b/211530/read

	 8.	 Цыпин В.	История	Русской	Церкви	1917–1997	/	В.	Цыпин,	протоиерей.	—	М.	:	
Изд-во	Православного	Свято-Тихоновского	Богословского	ин-та,	2004.	—	697	с.

	 9.	 Шкаровский М. В. Крест	и	свастика.	Нацистская	Германия	и	Православная	Цер-
ковь	/	М.	В.	Шкаровский.	—	М.	:	Вече,	2007.	—	512	с.



35

О. А. ДЄГТЯР  
д-р наук з держ. упр., ХНУМ ім. О. М. Бекетова, м. Харків

вЗаЄмоЗв’ЯЗок Церкви  
та інформаЦіЙного сУспільства

Кожен	день	приносить	все	нові	свідчення	настороженого	ставлення	су-
спільства	до	дій	та	слів	представників	церков.	Церкви,	у	більшості	випад-
ків,	залишаються	безпомічними	жертвами	цієї	агресії,	так	і	не	зрозумівши,	
якими	були	можливості	для	апології	та	завоювання	прихильності	суспіль-
ства.	Саме	тому,	сьогодні	зростає	роль	використання	засобів	комунікації	в	
церковній	діяльності	з	метою	зменшення	рівня	соціальної	апатії	і	недовіри	
серед	громадян.	

Однак,	перш	ніж,	розглядати	рефлексію	церкви	у	плані	вироблення	ба-
чення	інформаційної	політики	та	використання	медіа-ресурсу	для	виконан-
ня	 власної	 місії	 потребує	 уточнення	 саме	 поняття	 “інформаційне	 суспіль-
ство”.	 Отже,	 інформаційне	 суспільство	 (Information	 society)	 —	 теоретична	
концепція	постіндустріального	суспільства,	історична	фаза	можливого	ево-
люційного	розвитку	цивілізації,	в	якій	 інформація	 і	 знання	продукуються	
в	єдиному	 інформаційному	просторі.	Головними	продуктами	виробництва	
інформаційного	суспільства	мають	стати	інформація	і	знання.	Характерни-
ми	рисами	інформаційного	суспільства	є	[3–5]:

•	 збільшення	ролі	інформації	і	знань	в	житті	суспільства;
•	 зростання	 кількості	 людей,	 зайнятих	 інформаційними	 технологіями,	

комунікаціями	 і	 виробництвом	 інформаційних	 продуктів	 і	 послуг,	
зростання	їх	частки	у	валовому	внутрішньому	продукті;

•	 зростання	 інформатизації	 та	 ролі	 інформаційних	 технологій	 в	 су-
спільних	та	господарських	відносинах;

•	 створення	 глобального	 інформаційного	 простору,	 який	 забезпечує	
ефективну	 інформаційну	взаємодію	людей,	 їх	доступ	до	світових	 ін-
формаційних	 ресурсів	 і	 задоволення	 їхніх	 потреб	 щодо	 інформацій-
них	продуктів	і	послуг.

Одна	з	найбільш	цікавих	і	розроблених	філософських	концепцій	інфор-
маційного	 суспільства	 належить	 японському	 вченому	 Й.	 Масуді.	 Основні	
принципи	композиції	майбутнього	суспільства,	представленої	в	його	книзі	
“Інформаційне	 суспільство	 як	 постіндустріальне	 суспільство”	 (1983),	 на-
ступні	[1]:

•	 основою	нового	суспільства	буде	комп’ютерна	технологія	з	 її	фунда-
ментальною	функцією	заміщувати	або	підсилювати	розумову	працю	
людини;
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•	 інформаційна	революція	буде	швидко	перетворюватися	на	нову	про-
дуктивну	силу	і	зробить	можливим	масове	виробництво	когнітивної,	
систематизованої	інформації,	технологій	і	знання;

•	 потенційним	ринком	стане	“кордон	пізнаного”,	зросте	можливість	ви-
рішення	проблем	і	розвиток	співробітництва;

•	 провідною	 галуззю	 економіки	 стане	 інтелектуальне	 виробництво,	
продукція	якого	буде	акумулюватися,	а	акумульована	інформація	ста-
не	 поширюватися	 через	 синергетичне	 виробництво	 і	 пайове	 викори-
стання;

•	 у	новому	інформаційному	суспільстві	основним	суб’єктом	соціальної	
активності	стане	“вільне	співтовариство”,	а	політичною	системою	має	
бути	“демократія	участі”;

•	 основною	метою	в	новому	суспільстві	буде	реалізація	“цінності	часу”	
[2].

Резюмуючи	вище	зазначене,	можна	говорити	про	те,	що	сьогодні	у	всьо-
му	 світі	 засоби	 комунікації	 виконують	 низку	 життєво-важливих	 функцій.	
Наявність	 розвиненого,	 демократично	 організованого	 інформаційного	 су-
спільства,	яке	об’єктивно	висвітлює	події	в	державі,	—	одна	з	найважливі-
ших	гарантій	стабільності	демократичної	держави,	ефективності	управлін-
ня	суспільством.	

Становлення	 інформаційного	суспільства	змусило	переглянути	пріори-
тети	 використання	 його	 основних	 засобів	 і	 в	 діяльності	 церков,	 адже,	 по-
рівняно	з	іншими	суспільними	інститутами,	вона	не	надто	жваво	входить	в	
інформаційний	простір.	Однією	із	причин	є	те,	що	церкви	не	готові	жити	в	
агресивному	інформаційному,	суспільному	середовищі,	яке	критикує	їх	не-
доліки,	ставить	під	сумнів	їх	авторитет,	втрачає	інтерес	до	них.	Але,	разом	з	
тим,	потрібно	усвідомлювати,	що	іншого	суспільства	вже	не	буде.	Люди	не	
повернуться	до	середньовічної	чи	модерної	наївності.	Не	буде	примітивної	
віри	в	авторитети	чи	в	розум,	буде	сумнів	та	критика.	

У	 контексті	 вище	 зазначеного,	 зробимо	 наступний	 висновок.	 Сьогодні,	
переважна	більшість	церков	усвідомлює	важливість	інформаційної	роботи	
в	сучасному	глобалізованому	світі	й	починає	співпрацювати	із	засоби	масо-
вих	інформацій.	Прикладом	того	є	те	що,	в	усьому	світі	церкви,	переважно,	
використовують	 свій	 медіа-ресурс	 для	 інформування	 про	 свою	 діяльність	
та	для	відстоювання	власної	позиції	на	ті	чи	інші	суспільні	запити,	водно-
час,	займаючись	апологетикою	власної	конфесії.	Разом	з	тим,	важливо,	щоб	
зв’язок	 церкви	 та	 інформаційного	 суспільства	 прослідкувався	 в	 донесенні	
до	широкого	загалу	основ	віровчення	та	власної	богословської	позиції	на	ті	
чи	інші	суспільні	та	духовні	запити	соціуму,	а	не	в	дезінформуванні,	заляку-
ванні	населення,	розпалюватнні	масової	ворожнечі,	недовіри	і	страху.
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соЦіальні проекти релігіЙних спільнот: 
світові тенденЦії

Існує	багато	напрямів	реалізації	соціальних	проектів	релігійними	спільно-
тами.	У	США	популярними	є	проекти	щодо	формування	свідомості	грома-
дян.	Такі	соціальні	проекти	стосуються	змін	сприйняття	життя	людиною,	а	
також	зміни	її	поведінки	та	життєдіяльності	[1]	через	роботу	християнських	
благодійних	організацій;	запровадження	соціальних-психологічних	проектів;	
розвиток	свободи	спільнот.	Прикладом	є	наступні	проекти:	

“Центри	Свободи”,	що	створюються	у	містах,	які	були	великими	промис-
ловими	вузлами	і	знаходяться	у	занепаді.	Мета	таких	центрів	створити	умови	
для	трансформацій	особистості	задля	пошуку	нею	повноцінного	місця	у	су-
спільстві.

“Подолання	розриву”	—	це	проект,	який	стосується	формування	здорово-
го	способу	життя	через	ІТ-підтримку.	Кожен	бажаючий,	через	Інтернет,	може	
отримати	комплекс	оздоровчих	комплексів	і	рекомендацій	для	власного	ста-
новлення,	залишаючись	анонімним	користувачем	послуг.	

“Участь	спільноти”	—	цей	проект	передбачає	створення	умов	для	підтримки	
осіб,	які	скоїли	правопорушення	або	злочини.	Пропонується	широкий	спектр	
інформаційної	та	тренінговой	підтримки	у	неформальній	обстановці.	Основ-
на	спрямованість	—	реабілітація	таких	осіб,	створення	умов	для	залучення	їх	
до	повноцінного	життя	у	спільноті.

“Терапевтична	спільнота”	—	проект,	який	передбачає	переселення	людини	
на	6	місяців	в	терапевтичний	центр,	в	якому	за	цей	період	має	знайти	відпо-
віді	на	життєві	питання,	навчитись	контролювати	власне	життя,	почати	“нове	
життя”.

Для	Ізраїлю	характерні	проекти,	що	стосуються	становлення	самостійних,	
самодостатніх,	самоокупних	комун,	кооперативів,	екологічних	сіл	(селищ)	у	
матеріально-технічних,	безпечних	та	стратегічних	умовах	[2].	Популярними	
стали	проекти	щодо	роботи:	християнських	або	месіанських	таборів;	пляжних	
курортів;	конференц-виїздного	центру;	комплексів	для	пенсіонерів;	кібуців;	
екскурсій;	кустарної	промисловості;	загального	консультування	підприємств.	
Віруючі	та	послідовники	мають	створювати	робочі	місця,	поставляти	товари,	
надавати	послуги.	

У	Латинській	Америці	традиційними	є	проекти,	що	стосуються	соціальних	
обов’язків	релігійних	спільнот.	Вважається,	що	це	є	результатом	переосмис-
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лення	своєї	присутності	у	суспільстві	[3].	Певний	вплив	на	такі	процеси	зро-
били	державні	програми,	у	яких	релігійні	спільноти	були	активними,	зокрема	
щодо	соціального	обслуговування,	освіти	та	охорони	здоров’я.	

Існує	досвід	партнерства	релігійних	спільнот	з	певними	фондами	для	здійс-
нення	 проектів	 розвитку	 спільнот	 задля	 формування	 релігійної	 терпимості	
(Ліван)	[4].	Основний	акцент	робиться	на	роботі	з	молодими	журналістами	
для	документування	кросс-конфесійних	проектів	та	формування	релігійних	
лідерів,	 здатних	 будувати	 міжконфесійне	 співробітництво.	 Різні	 конфесії	
та	 релігійні	 спільноти	 об’єднуються	 для	 здійснення	 колективних	 проектів.	
Демонстрація	 переваг	 взаємодії	 та	 співробітництва	 між	 конфесіональними	
групами	відбувається	шляхом	мультимедійних	інформаційно-пропагандист-
ських	кампаній.	Найбільш	відома	у	цьому	напрямі	програма	One	Community.	

Деякі	 фонди	 надають	 гранти	 релігійним	 спільнотам	 для	 запровадження	
конкретних	 проектів	 [5].	 У	 Північній	 Америці	 пріоритет	 віддається	 проек-
там	 у	 багатьох	 аспектах,	 приміром:	 освіта;	 медицина;	 поліпшення	 здоров’я	
та	благополуччя	хворих,	недієздатних,	старих	людей;	надання	допомоги	ну-
жденним.	 Не	 останнє	 місце	 займають	 проекти,	 де	 бідні	 та	 обездолені	 люди	
об’єднуються,	щоб	шукати	шляхи	вирішення	місцевих	проблем.	Такі	органі-
зації	мають	продемонструвати	перехід	від	традиційних	підходів	до	вирішення	
проблем	бідності	до	інституціональних	змін.	

У	Туреччині	певний	час	робився	акцент	на	більш	широкому	контексті	єв-
ропейської	перспективи	турецької	спільноти	та	держави,	яка	передбачає	со-
ціальну	реінтеграцію	немусульманських	спільнот	у	турецькому	суспільстві	з	
повним	збереженням	їх	прав	та	повагою	до	них	[6].	У	Греції	наголошувалось	
на	роботі	в	соціальних	медіа	по	відношенню	до	релігійних	спільнот	щодо	со-
ціально-релігійних	аспектів	свободи	слова.	Насамперед	це	стосується	нехри-
стиянських	спільнот	грецького	суспільства.	

Багато	різних	проектів	розвивається	релігійними	спільнотами	у	Зімбабве	
[7].	Їх	розглядають	як	проекти	спільноти	розвитку,	наприклад:

Bindura	Christian	Fellowship	(BCF)	була	заснована	для	того,	щоб	дати	на-
дію	на	допомогу	для	мешканців	невеликого	містечка	Bindura.	

Christian	Counselling	Centre	є	некомерційною	організацією,	яка	пропонує	
консультації	з	будь-яких	проблем	(шлюб,	виховання	дітей,	стрес,	тривога,	де-
пресія,	гнів	тощо),	навчає	консультантів,	проводить	семінари,	мастер-класи.	

Foundations	 for	Farming	(formerly	Farming	God’s	Way)	підтримує	перехід	
від	мінімальної	обробки	землі	до	стійкого	ведення	сільського	господарства.	

Habakkuk	 Trust	 спрямована	 на	 розповсюдження	 інформації	 та	 розробку	
проектів	щодо	реструктуризації	та	реабілітації	свердловин	і	створення	спіль-
ноти	вирощування	садів.	

Least	of	These	Ministries	концентрується	на	медичних	та	суспільних	про-
ектах.	

Majlisul	Ulama	Zimbabwe	є	зареєстрованою	ісламською	організацією	соці-
ального	забезпечення,	яка	проводить	багаточисельні	освітні,	релігійні,	соці-
альні,	гуманітарні	та	інші	види	діяльності	і	надає	багато	послуг.	
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Compassion	Compels	International	(здійснює	свою	діяльність	у	Підвенній	
Африці)	є	некомерційною	християнською	організацією	з	євангельською,	ос-
вітньою,	благодійною	та	науковою	спрямованістю.	У	Зімбабве	ця	організація	
підтримує	проекти	щодо	забезпечення	чистою	водою	та	заходів	санітарії	за-
для	боротьби	з	хворобами.	

Compassion	Ministries	надає	допомогу	для	розвитку	організації	Celebrate	
International,	що	спрямована	на	розширення	прав	і	можливостей	маргіналізо-
ваних	прошарків	суспільства	шляхом	розвитку	сільського	господарства,	ма-
лого	та	середнього	підприємництва,	мікрофінансування,	надання	надзвичай-
ної	допомоги,	боротьби	зі	СПІД/ВІЧ,	програм	по	догляду	за	сиротами	тощо.	

Saffron	Waldon	Project	створює	можливість	для	людей	розвивати	проекти,	
які	приносять	прибуток	і	дохід,	зокрема	від	вирощування	кукурудзи,	розве-
дення	домашньої	птиці.	

Роль	держави	в	управлінні	соціальними	проектами	з	залученням	до	неї	ре-
лігійних	спільнот	виокремлюється	у	Новій	Зеландії	[7].	Це	є	загальнодержав-
ним	проектам,	спрямованим	на	поліпшення	ініціатив	щодо	координації	з	уря-
довими	закладами	для	сприяння	соціальній	згуртованості	 і	побудови	більш	
стійких	відносин	між	різними	етнічними,	культурними	і	релігійними	спільно-
тами.	Головна	мета	—	укріплення	відносин	між	різними	спільнотами	у	сферах,	
які	включають	кросс-урядову	діяльність,	таку	як:	укріплення	міжкультурних	
відносин;	боротьба	з	дискримінацією	і	сприяння	повазі;	поліпшення	зв’язків	
з	 культурною	 самобутністю;	 нарощування	 потенціалу	 і	 розвитку	 спільнот;	
створення	 бази	 знань.	 Основними	 державними	 органами,	 які	 приймають	
участь	 у	 даному	 проекті	 є	 Міністерство	 соціального	 розвитку	 і	 Управління	
у	справах	етнічних	груп.	Також	до	проекту	залучені	Міністерства:	у	справах	
культури	 та	 спадщини,	 праці,	 освіти,	 охорони	 здоров’я,	 оборони,	 іноземних	
справ	 і	зовнішньої	торгівлі,	рибного	господарства,	юстиції,	дослідження	на-
уки	 і	 техніки	 тощо.	 Крім	 того	 —	 Управління	 з	 питань	 інвалідності;	 Комісія	
вищої	освіти;	Статистичне	управління	Нової	Зеландії;	Митна	служба	та	ба-
гато	інших	структур,	і	Комісія	по	правам	людини.	Кожен	відпрацьовує	свій	
напрям	у	загальнодержавній	програмі.
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деЯкі питаннЯ органіЗаЦії і проведеннЯ 
масових релігіЙних Заходів

В	 сучасному	 українському	 суспільстві	 ми	 можемо	 спостерігати	 досить	
вагомий	вплив	масових	заходів	як	на	свідомість	суспільства	так	і	на	політи-
ки	держави.	Особливо	впливовими	в	цьому	плані	є	політичні	масові	захо-
ди,	які	організовуються	різними	політичними	силами	в	більшості	випадків	
з	популістською	метою.	Крім	того	проведення	політичних	заходів	широко	
висвітлюється	в	засобах	масової	інформації,	що	також	впливає	на	стан	су-
спільства.

Якщо	проаналізувати	кількість	осіб,	які	беруть	участь	у	масових	заходах,	
то	 на	 першому	 місці	 знаходяться	 спортивні	 заходи	 і	 особливо	 футбольні	
матчі.	В	деяких	випадках	спортивні	заходи	намагаються	політизувати,	проте	
це	не	завжли	вдається.

На	сьогодні	в	Україні	немає	чіткого	законодавства	стосовно	організації	і	
проведення	масових	заходів.	Є	тільки	стаття	Конституції	України	яка	прого-
лошує,	що	громадяни	можуть	вільно	збиратися	і	висловлювати	свої	думки.	
Було	 декілька	 спроб	 унормувати	 проведення	 масових	 заходів,	 проте	 полі-
тичні	сили,	які	досить	часто	змінюються	біля	керма	не	хочуть	цього	робити,	
адже	сьогодні	вони	є	правлячою	силою	то	опозиція	може	робити	свої	масові	
заходи,	які	проголошуються	незаконними,	але	завтра	ситуація	може	зміни-
тися	і	ті,	хто	були	біля	керма	стануть	опозицією	і	також	будуть	організову-
вати	масові	заходи	з	метою	повернення	до	влади.

Серед	масових	заходів	особливе	місце	займають	релігійні	масові	заходи.	
В	більшості	випадків	такі	заходи	не	є	політизованими,	але	останнім	часом	
спосткерігається	тенденція	політизації	таких	заходів.	Це	ми	можемо	спосте-
рігати	у	Російській	Федерації,	де	вже	є	випадки,	коли	в	церквах	поряд	з	іко-
нами	вивішено	портрети	Сталіна.

Релігія	впливає	на	свідомість	громадян	як	шляхом	масових	заходів	так	і	
шляхом	індивідуаольного	впливу.	Ми	не	можемо	аналізувати	індивідуаль-
ний	 вплив,	 але	 щодо	 масових	 заходів	 слді	 зазаначити,	 що	 останнім	 часом	
релігійні	масові	заходи	в	Україні	стають	все	більш	привабливими	та	їх	відві-
дує	велика	кількість	людей.	Це	пов’язано	з	багатьма	факторами,	серед	яких	
треба	виділити	такі:

–	 урядом	та	політичним	керівництвом	держави	прийнято	рішення	про	
дозвіл	проведення	всіх	релігійних	заходів,	за	винятком	тих,	які	спря-
мовані	на	спричинення	шкоди	здоров’ю	або	посягають	на	інші	права	
громадян;
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–	 масові	 заходи	 останнім	 часом	 не	 проходять	 без	 участі	 перших	 осіб	
держави	і	тут	також	є	певний	політичний	підтекст,	адже	звернення	до	
релігії	показує,	що	керівники	ніби	є	разом	з	народом.	Особливо	це	ча-
сто	висвітлювалося	в	часи	керівництва	Януковича,	проте	і	сучасні	ке-
рівники	також	використовують	даний	важель	впливу;

–	 проведення	масових	заходів	допомагає	певною	мірою	донести	до	віру-
ючих	свою	точку	зору	на	ті	чи	інші	події	політичного	життя.	

Крім	того	у	зв’язку	з	нестабільністю	політичної	та	економічної	ситуації	
велика	кількість	громадян	шукає	певного	захисту	в	релігії.

В	Законі	України	“Про	свободу	совісті	та	релігійні	організації”	зазначено,	
що	 релігійні	 організації	 можуть	 проводити	 такі	 масові	 заходи	 як	 богослу-
жіння,	різні	релігійні	обряди,	церемонії	та	процесії	як	в	культових	будівлях	
так	 і	на	прилеглій	території,	а	також	у	місцях	паломництва,	установах	ре-
лігійних	організацій,	на	кладовищах,	в	місцях	окремих	поховань	і	кремато-
ріях,	квартирах	і	будинках	громадян,	а	також	в	установах,	організаціях	і	на	
підприємствах	за	ініціативою	їх	трудових	колективів	і	згодою	адміністрації	.

Слід	зазначити,	що	якщо	масові	заходи	проводяться	в	в	лікарнях,	госпі-
талях,	 будинках	 для	 престарілих	 та	 інвалідів,	 а	 також	 місцях	 попередньо-
го	 ув’язнення	 і	 відбування	 покарання	 то	 керівництво	 згаданих	 установ	 та	
організацій	має	давати	дозвіл	і	сприяти	особам,	що	хочуть	їх	проводити	та	
визначати	інші	умови	щодо	їх	проведення.

Що	 стосується	 проведення	 публічних	 масових	 заходів	 то	 вони	 прово-
дяться	з	дозволу	відповідної	місцевої	державної	адміністрації,	 або	органів	
місцевого	самоврядування.	Релігійні	організації	повинні	не	пізніш	як	за	де-
сять	днів	до	призначеного	строку	їх	проведення	подавати	заявку	і	без	дозво-
лу	їх	не	проводити.

Якщо	проведення	масових	заходів	посягає	на	життя,	здоров’я,	свободу	і	
гідність	осіб,	що	беруть	участь	у	таких	заходах,	або	порушується	встановле-
ний	законодавством	порядок	їх	проведення,	чи	їх	проведення	супроводжу-
ються	грубими	порушеннями	громадського	порядку	або	посяганням	на	пра-
ва	і	майно	державних,	громадських	чи	релігійних	організацій	їх	проведення	
припиняється	і	порушується	клопотання	про	припинення	діяльності	таких	
релігійних	організацій.	

Залежно	від	релігійних	організацій	вони	проводять	різні	заходи.	Право-
славні	 та	 католицькі	 церкви	 проводять	 такі	 масові	 заходи	 як	 святкування	
Різдва,	 Пасхи	 та	 Трійці.	 Крім	 того	 проводяться	 й	 інші	 масові	 заходи	 при-
свячені	 церковним	 святам.	 Під	 час	 святкування	 зазначених	 заходів	 відбу-
ваються	масові	богослужіння,	на	яких	присутні	великі	маси	віруючих,	але	в	
більшості	випадків	вони	проходять	без	порушень	громадського	порядку	та	
громадської	безпеки.	Слід	зазначити,	що	в	Україні	дні	проведення	окремих	
православних	заходів	визначено	в	законодавстві	неробочими	днями.

Служителі	згаданих	церков	іноді	проводять	і	інші	заходи	такі	як	походи,	
процесії,	молебни	та	т.	ін.	Досить	часто	проводяться	масові	панихиди	та	по-
ховання	за	участю	великої	кількості	людей.	
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Дозволу	на	проведення	таких	заходів	в	основному	не	вимагається,	проте	
в	окремих	випадках	з	метою	уникнення	масових	заворушень	такі	заходи	об-
межуються.

До	масових	заходів	слід	віднести	також	такі	обряди	як	вінчання,	відспіву-
вання	та	хрестини.	В	більшості	випадків	такі	заходи	також	не	супроводжу-
ються	порушенням	громадського	порядку	та	громадської	безпеки.	З	іншого	
боку	в	окремих	випадках	може	виникати	можливість	вчинення	терористич-
них	актів	під	час	проведення	масових	заходів	релігійного	характеру,	але	такі	
випадки	є	поодинокими.

Слід	виокремити	такі	релігійні	масові	 заходи	як	освячення	учнів	шкіл,	
вищих	навчальних	закладів,	осіб,	які	приймають	присягу	у	Збройних	силах	
України	та	т.	ін.

Зазначені	заходи,	як	правило,	проходять	з	присутністю	великої	кількості	
людей	 і,	 відповідно,	 вимагають	 організації	 діяльності	 правоохоронних	 ор-
ганів	з	охорони	громадського	порядку	та	громадської	безпеки.	Особливо	це	
актуально	зараз	коли	країна	знаходиться	в	стані	війни	з	Російською	Феде-
рацією	

Такі	масові	заходи	проходять	також	з	присутністю	керівників	районів	та	
областей	і	керівництва	держави.	Таким	чином	ні	дозволів	ні	планів	прове-
дення	згаданих	масових	заходів	не	вимагається.	

Крім	православних	та	католиків	в	Україні	є	також	представники	інших	
конфесій.	До	них	відносяться	іудеї	та	мусульмани.	Прихильники	цих	релі-
гійних	вірувань	проводять	подібні	заходи,	проте	час	їх	проведення	відрізня-
ється	від	часу	проведення	католицьких	та	православних	свят.	Разом	з	тим	
на	згаданих	заходів	досить	часто	присутня	велика	кількість	людей.	Для	при-
кладу	можна	взяти	святкування	нового	року	хасідами	в	Умані.	При	цьому	
питання	щодо	охорони	громадського	порядку	та	громадської	безпеки	під	час	
проведення	згаданих	заходів	є	досить	актуальним,	адже	в	Умані	кожного	ро-
ку	виникають	проблеми	пов’язані	з	хасідами.

Сучасна	ситуація	в	Україні	не	характерізується	релігійним	протистоян-
ням,	але	відмічаються	непоодинокі	випадки	міжконфесійних	конфліктів.

Разом	з	тим	окремі	релігійні	масові	заходи	сприяють	порушення	громад-
ського	порядку	та	громадської	безпеки,	тому	що	охорона	громадського	по-
рядку	та	громадської	безпеки	іпд	час	їх	проведення	не	здійснюється.	Небез-
печними	є	зіткнення	представників	різних	релігійних	конфесій

Окремо	слід	визначити	масові	заходи,	які	проводяться	іншими	релігійни-
ми	течіями:	євангельскими	християнами	баптистами,	адвентистами	сьомого	
дня	та	іншими	релігійними	течіями.	Вони	проводяться	окремо	від	християн-
ських	свят	і	можуть	в	ряді	випадків	включати	обряди,	що	протирічать	вста-
новленому	законодавству,	тому	окремі	з	них	забороняються	правоохоронни-
ми	органами.	

Загалом,	як	вже	зазначалося	релігійні	масові	заходи	є	найбільш	небезпеч-
ними	і	вони	в	основному	проводяться	без	надзвичайних	подій.	Разом	з	тим	
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якщо	ми	говоримо	про	законодавство	щодо	проведення	масових	заходів,	то	
окремі	питання	можуть	стосуватися	і	масових	релігійних	заходів.

Це	стосується	питання	терміну	подання	заявок	на	проведення	масових	
заходів,	визначення	кількості	осіб,	які	будуть	присутні	під	час	проведення	
таких	заходів,	термінів	їх	проведення,	організації	охорони	громадського	по-
рядку	та	громадської	безпеки	під	час	таких	заходів	та	т.	ін.
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перспективи роЗвиткУ  
державно-Церковних відносин в Україні 

(соЦіальне партнерство)

Сучасна	 система	 державно-церковних	 відносин	 в	 Україні	 в	 своїх	 ос-
новних	рисах	являє	філософію	взаємодії	цих	спільних	інститутів,	що	базу-
ються	на	цінностях,	які	безумовно	визнають	і	поважають	всі	люди	доброї	
волі.	В	загальних	рисах,	вона	спирається	на	принципи,	які	визнають	примат	
особистості	над	державою	і	те,	що	держава	тим	сильніше,	чим	вище	добро-
бут	її	громадян	і	чим	послідовніше	підтримуються	в	ній	громадянські	права	
і	свободи.	

На	жаль,	втілення	цих	принципів	на	практиці	 інколи	вказує	наскільки	
різне	їх	усвідомлення	в	суспільстві	і	наскільки	малоефективними	може	ви-
явитися	пост-атеїстичне	законодавство	при	вирішенні	конкретних	питань,	
що	виникають	на	релігійному	ґрунті.	Це	законодавство	приймалося	на	ро-
мантичній	хвилі	початку	90-х	років,	коли	закріпачення	церкви,	звільнення	
її	від	пут	тоталітаризму	вдавалися	питаннями	першочерговими,	безумовно	
пріоритетними	 по	 відношенню	 до	 окремих	 питань,	 що	 могли	 виникнути	
між	 державою	 та	 релігійними	 інститутами,	 а	 також	 між	 різними	 релігій-
ними	 організаціями.	 Однак,	 будь-який	 закон	 потребує	 ще	 й	 вироблення	
дієвих	 механізмів	 його	 реалізації,	 правові	 проблеми	 гармонізації	 держав-
но-церковних	відносин	вимагають	і	розвитку	різних	сфер	публічного	і	ци-
вільного	права,	вдосконалення	судової	системи	і	підвищення	ефективності	
роботи	виконавчої	влади.

Навіть	з	базових	питань,	розуміння	деяких	основоположних	принципів	
державно-церковних	відносин	в	країнах	Західної	Європи	відрізняється	від	
постсоціалістичних	країн.	На	“заході”,	перш	за	все,	йде	мова	про	розділення	
церкви	і	держави,	на	відміну	від	зафіксованого	в	конституціях	Російської	
Федерації	 і	 України	 відокремлення	 церкви	 від	 держави.	 Очевидно,	 що	 в	
першому	випадку	підкреслюється	рівноправність	суб’єктів	державно-цер-
ковних	відносин,	а	не	суб’єкт-об’єктний	характер	їх	взаємодії.

Суттєвим	 є	 зміст,	 що	 вкладається	 в	 принцип	 розділення	 церкви	 і	 дер-
жави.	 Для	 більшості	 східноєвропейських	 систем	 таке	 розділення	 означає	
в	певній	мірі	автономію	держави	і	церкви	в	сферах,	що	належать	до	їх	ви-
ключної	компетенції,	Це	розділення	не	має	на	увазі	відсутність	співробіт-
ництва,	 взаємодопомоги	 і	 підтримки	 в	 державно-церковних	 відносинах,	
на	відміну	від	положення	коли	ці	два	суспільні	інститути	не	мають	нічого	
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спільного.	В	багатьох	випадках	держава	прямо	або	опосередковано	фінан-
сує	церкву,	направляючи	кошти	на	утримання	харитативних	закладів,	вій-
ськових	капеланів,	лікарень,	інтернатів,	а	також	реставрацію	і	будівництво	
храмів.	Держава,	іншими	словами,	займає	позицію	доброзичливого	нейтра-
літету	і	вона	не	лише	високо	цінує	соціальне	служіння	церкви	і	поважає	її	
історичну	роль	в	становленні	і	розвитку	нації,	але	і	усвідомлює	роль	релігії	
в	моральному	і	культурному	вдосконаленні	суспільства.

В	 постсоціалістичних	 суспільствах	 часто,	 однак,	 відчувається	 вплив	
антагоністичного	 типу	 відділення	 церкви	 від	 держави,	 що	 відкидає	 мож-
ливість	 партнерства	 між	 цими	 інститутами.	 Відносини	 між	 ними	 розгля-
даються	як	однобічний	процес	впливу	держави	на	церкву,	використання	її	
для	реалізації	тих	чи	інших	політичних	проектів.	Між	тим	церква	вийшла	
із	 багаторічного	 протистояння	 тоталітарно-атеїстичним	 режимом	 посла-
бленою,	витісненою	з	багатьох	сфер	притаманної	їй	діяльності.	Тому	вона	
всебічно	 потребує	 допомоги	 держави	 і	 суспільства.	 Останні	 в	 свою	 чергу	
також	потребують	допомоги	церква,	яка	спроможна	відіграти	істотну	роль	
в	подоланні	тяжких	наслідків	тоталітаризму.

Перспективним	 напрямом	 розвитку	 державно-церковного	 партнерства	
в	Україні	може	стати	запровадження	ліберально-симбіотичної	моделі,	яка	
передбачає	укладення	угод	між	державними	органами	і	установами	та	ре-
лігійними	 організаціями	 на	 місцевому	 і	 галузевому	 рівні.	 Основою	 для	
укладання	цих	угод	є	цивільне	законодавство	країни	(що	не	виключає	на-
явність	спеціального	закону,	який	гарантує	основоположні	права	віруючих	
та	релігійних	організацій)	 і	 спільність	 інтересів	суб’єктів	угоди.	Загальне	
спрямування	державної	політики	заохочує	державні	органи	і	установи	до	
всебічного	 активного	 співробітництва	 з	 релігійними	 організаціями	 з	 ме-
тою	розширення	сфери	їх	соціального	служіння,	координації	державних	і	
церковних	гуманітарних	програм,	ефективного	залучення	 і	використання	
коштів,	 тощо.	 Така	 система	 дозволяє,	 не	 порушуючи	 основоположні	 пра-
ва	 віруючих	 і	 релігійних	 організацій,	 запровадити	 певну	 диференціацію	
релігійних	організацій	у	їх	відносинах	з	державою,	врахувати	найбільший	
спектр	можливих	взаємодій	між	державою	і	церквою,	не	вдаючись	кожного	
разу	до	колізій,	пов’язаних	з	необхідністю	тлумачити,	уточнювати	 існую-
чий	універсальний	закон.

В	 кінцевому	 результаті	 застосування	 цієї	 системи	 може	 призвести	 до	
укладення	державно-церковної	угоди	на	найвищому	рівну	(конкордату),	за	
умови	накопичення	певного	обсягу	місцевих	і	галузевих	угод	релігійними	
організаціями,	що	представляють	визначену	конфесію.

Система	державно-церковного	договору	(конкордату),	в	якій	відносини	
між	державою	і	церквою,	принаймні	—	провідними	конфесіями,	будуються	
на	нормах	міжнародного	права	в	договірному	порядку.	Такий	договір	під-
писує	глава	держави	або	уповноважена	ним	особа	і	глава	церкви.	Жодна	із	
сторін	не	може	самочинно	його	змінити	(Ця	система	певним	чином	набли-
жається	до	синкретичної	моделі,	оскільки	церква,	за	згодою	держави,	може	
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перебирати	на	себе	певні	державні	функції).	Обравши,	на	шляху	формуван-
ня	своїх	відносин	із	церквою,	парадигму	симбіотичної	моделі,	Українській	
державі	слід	в	першу	чергу	концептуально	визначитися	із	рядом	пріоритет-
них	питань	політики	в	галузі	релігійно-церковного	життя.	А	саме:

•	 здійснити	корекцію	чинного	законодавства	України	в	галузі	свободи	
совісті	 з	 метою	 закріплення	 в	 ньому	 національних	 пріоритетів	 дер-
жавно-церковних	відносин;

•	 переглянути	 антагоністичний	 підхід	 до	 тлумачення	 конституційних	
норм	про	відокремлення	церкви	від	держави	і	школи	від	церкви;

•	 закріпити	 сприятливу	 фінансово-податкову	 політику	 щодо	 релігій-
них	організацій	і	їх	спонсорів;

•	 активно	застосовувати	практику	договірних	взаємовідносин	місцевих	
органів	державної	виконавчої	влади,	установ	і	організацій,	галузевих	
структур	з	релігійними	організаціями;

•	 легітимізувати	діяльність	Всеукраїнської	ради	церков	і	релігійних	ор-
ганізацій	шляхом	утворення	спільного	державно-церковного	політич-
ного	координаційного	органу	при	Президентові	України.

З	 точки	 зору	 такої	 моделі	 доцільно	 більшу	 увагу	 звернути	 на	 вдоско-
налення	 зворотних	 зв’язків	 між	 церквами	 та	 релігійними	 організаціями	 і	
державою.	При	цьому	ефективним	буде	створення	режиму	максимального	
сприяння	з	боку	держави	утворенню	нових	релігійних	центрів	(об’єднань)	
і	 особливо	 всякого	 роду	 міжконфесійних	 структур,	 які	 могли	 б	 не	 тільки	
забезпечувати	дієвий	зворотній	зв’язок	між	державою	і	конфесіями,	а	і	при-
ймати	участь	у	втіленні	державної	політики	в	галузі	релігійно-церковного	
життя.	Тут	знайде	своє	яскраве	вираження	елемент	посередницької	системи	
в	усій	його	діалектичній	сукупності.	Тобто	—	з	одного	боку	держава	буде	
виступати	посередником	в	узгодженні	інтересів	різних	релігійних	організа-
цій,	а	з	іншого	боку	релігійні	центри,	управління	і	міжконфесійні	структури	
можуть	стати	дієвим	посередником	у	побудові	відносин	між	державною	і	
церквою.	Дуже	важливим	аспектом	розбудови	цієї	моделі	є	налагодження	
координації	 між	 державними	 органами,	 що	 проводять	 свою	 діяльність	 в	
напрямках	формування	державно-церковних	відносин.	Зокрема	—	впрова-
дження	практики	застосування	колегіальної	моделі	прийняття	політичних	
і	управлінських	рішень,	як	в	системі	державних	органів,	так	і	в	системі	зво-
ротного	зв’язку	(релігійних	організацій).

Необхідною	умовою	запровадження	системно-посередницької	моделі	є	
відновлення	єдиного	органу	державної	виконавчої	влади	у	справах	релігій-
них	організацій.	На	сучасному	етапі	таким	органом	могло	би	стати	Націо-
нальне	агентство	України	у	справах	релігій.	
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І. В. КОЗЮРА 
д-р наук з держ. управл., канд. іст. н., ВНЗ ПУЕТ, м. Полтава

Церква і народна освіта на полтавЩині 

“Єдиним	джерелом	премудрості	є	Бог.	То	ж	фундаментальною	основою	
виховання	є	перебування	під	покровом	Премудрості	Божої.	Про	це	свідчить	
двохтисячолітній	 досвід	 православної	 педагогіки,	 зокрема	 й	 тисячолітній	
досвід	нашого	народу”,	—	зазначав	на	IV	Міжнародних	Покрівських	місіо-
нерсько-просвітницьких	 читаннях	 преосвященніший	 архієпископ	 Полтав-
ський	і	Миргородський	Филип	[1,	13].

Історія	розвитку	народної	освіти	на	Полтавщині	від	найдавніших	часів	до	
початку	ХХ	століття	переконливо	підтверджує	необхідність	взаємозв’язку	
школи	і	Церкви	—	осередку	духовності,	справжньої	школи	благочестя.

Проілюструємо	 це	 на	 основі	 історичних	 джерел	 на	 кількох	 конкретних	
прикладах.

1.	Саме	православна	Церква,	ще	в	Середні	віки,	несла	світло	знань	у	ши-
рокі	 народні	 маси.	 “Навіть	 селяни	 в	 Україні	 уміли	 читати	 й	 писати,	 —	 за-
значав	у	своїх	подорожніх	замітках	в	1655	р.	арабський	мандрівник	Павло	
Алеппський,	—	а	сільські	священники	вважали	своїм	обов’язком	навчати	си-
ріт	не	дозволяючи	їм	тинятися	вулицями,	як	бродягам”	[2,	29].

2.	 Високо	 цінували	 освітньо-просвітницьку	 роль	 Церкви	 запорізькі	 ко-
заки.	Це	переконливо	підтверджує	народна	дума	про	пирятинського	попо-
вича	Олексія.	Коли	козаків	у	морському	поході	застала	буря,	то	кошовий,	
щоб	урятуватися,	наказав	знайти	серед	товариства	великого	грішника,	який	
накликав	 на	 себе	 гнів	 Божий,	 і	 кинути	 його	 в	 воду.	 Тоді	 Олексій	 вирішив	
пожертвувати	собою,	щоб	урятувати	друзів.	Та	козаки	і	слухати	його	не	за-
хотіли,	рішуче	заперечивши:

	 	 Ти	ж	Святе	письмо	в	руки	береш,	читаєш,
	 	 Нас,	простих	людей,	на	все	добре	наставляєш,
	 	 Як	же	найбільше	гріхів	на	собі	маєш?	[3,	219].

3.	А	сто	років	по	тому,	коли	Україна	перетворилася	в	російську	колонію	
і	 втратила	 свої	 освітянські	 здобутки,	 лубенський	 полковник	 Іван	 Куляб-
ка,	спільно	з	духовенством	козацького	полку,	з	благословення	свого	брата	
петербурзького	 архієпископа	 Сильвестра	 (Семена)	 Кулябки,	 проводить	
шкільну	реформу,	яку	гетьман	України	Кирило	Розумовський	поставив	за	
приклад	іншим	полкам	Гетьманщини.

В	1758–1760	рр.	у	Лубенському	полку	запроваджується	обов’язкове	нав-
чання	у	парафіяльних	школах	дітей	старшини	та	заможних	козаків.	За	два	
роки	у	172	школах	грамоті	навчилося	1624	козацьких	хлопчиків	[4,	38–39].
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4.	В	ХІХ	ст.	центрами	розвитку	народної	освіти	знову	стають	православні	
монастирі	Полтавщини.	Так,	наприклад,	у	квітні	1876	р.	газета	“Полтавские	
епархиальные	ведомости”	повідомляє	про	створення	школи	для	малолітніх	
дітей-сиріт	 при	 Лубенському	 Мгарському	 Спасо-Преображенському	 мо-
настирі.	Вихованці	цієї	школи	поряд	з	Священною	історією	вивчали	також	
арифметику,	географію,	етимологію	рідної	мови	і	громадянську	історію	Ро-
сії	[5,	19].

5.	З	кінця	ХІХ	ст.	відкривали	доступ	до	оволодіння	основами	знань	сіль-
ським	дітям	Полтавщини	початкові	школи	при	церковних	парафіях.	Відпо-
відно	до	статуту	1884	р.	вони	підпорядковувалися	парафіяльним	училищ-
ним	 радам,	 місцевим	 органам	 училищної	 ради	 Синоду,	 займаючи	 значне	
місце	 серед	 інших	 типів	 початкових	 шкіл	 (земських,	 міністерських,	 фа-
бричних,	недільних).	Поділялися	на	одно	(2–3	роки	навчання)	та	двокласні		
(4–5	років).

Цурковнопарафіяльні	школи	давали	елементарну	початкову	освіту	тися-
чам	дітей,	спонукаючи	їх	до	сприйняття	азів	культури.	В	них	викладались:	
Закон	Божий,	читання	і	письмо	(церковне	і	світське),	початкові	арифметич-
ні	дії,	церковні	місцевості,	виходили	з	народних	потреб.	Наприклад,	поряд	
з	головними	дисциплінами	викладалися	столярна,	теслярська	і	ковальська	
справа	(для	хлопців),	рукоділля	(для	дівчат).

Навчальний	 процес	 не	 обмежувався	 рамками	 строго	 визначеної	 про-
грами.	Оскільки	школи	діяли	при	парафіях,	учні	залучалися	до	виконання	
церковних	обрядів.	Це	значною	мірою	позитивно	впливало	на	їх	поведінку,	
про	що	постійно	відзначали	інспектори.	Не	можна	не	сказати	і	про	музичне	
виховання	дітей.	Невеликі	учнівські	хори	на	уроках	церковного	співу,	при	
наявності	підготовлених	вчителів,	виконували,	крім	обов’язкової	програми,	
твори	Д.	Бортнянського,	М.	Леонтовича,	М.	Лисенка.	В	учнів	формувався	
естетичний	смак	і	певною	мірою	музична	культура.

У	кількісному	відношенні	церковнопарафіяльні	школи	поступалися	ли-
ше	земським.	На	1887	р.	у	віданні	Полтавської	єпархії	було	190	(учнів	5870),	
у	1895	р.	—	339	(учнів	12496),	у	1917	р.	—	961	(учнів	56656)	шкіл.	Найбільше	
таких	шкіл	було	у	Кобеляцькому	(110),	Костянтиноградському	(79),	Кре-
менчуцькому	(75)	та	Золотоніському	(69)	повітах.	Кількість	учнів	у	школах	
в	середньому	по	губернії	становила	29–35	осіб.	Це	дещо	менше,	ніж	в	інших	
початкових	школах	[6,	960].

Умови	для	навчання	були	складні:	школи	містилися	в	селянських	хатах,	
церковних	сторожках,	волосних	правліннях.	Не	вистачало	підручників,	літе-
ратури	для	вчителів	і	учнів.	Хоча	Полтавська	єпархія	щорічно	виділяла	кош-
ти	на	освіту,	але	були	вкрай	обмеженими.	Так,	у	1895	р.	було	асигновано	84847	
карбованців	(у	середньому	на	школу	припадало	250	карбованців,	а	на	учня	—	
менше	7	карбованців).	У	1916	р.	було	виділено	295550	карбованців,	але	і	цієї	
суми	не	вистачало	для	всіх	потреб	шкіл	[7,	66–67].	Тому	більшість	цих	шкіл	
існували	лише	на	добровільні	пожертви	від	осіб,	які	співчували	справі	народ-
ної	освіти.	На	ці	самі	суми	існували	і	безкоштовні	бібліотеки	при	школах.
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Досить	 гострою	 була	 і	 проблема	 забезпечення	 шкіл	 кваліфікованими	
вчительськими	кадрами.	Більшість	учителів	становили	священнослужите-
лі	та	семінаристи.	Для	них	єпархія	3–4	рази	на	рік	проводила	навчання	на	
підготовчих	курсах.	Наприклад,	у	1898	р.	курси	вчителів	були	в	селі	Піски	
Лохвицького	 повіту,	 селі	 Мала	 Перещепина	 Костянтиноградського	 повіту	
та	 селі	 Лютенька	 Гадяцького	 повіту.	 Наступного	 року	 курси	 працювали	 в	
Лубнах,	Миргороді,	Градизьку.	Як	зазначали	самі	вчителі,	такі	курси	були	
“куском	насущного	хлеба	и	каплей	живой	воды,	в	которых	они	так	нужда-
лись”.	У	1917	р.	в	церковнопарафіяльних	школах	працювали	1262	вчителі,	в	
тому	числі	102	випускники	семінарій	[6,	960].	

Як	наслідок,	церковнопарафіяльні	школи	нічим	не	поступалися	початко-
вим	земським	і	міністерським	школам.	Наприклад,	однією	з	найзразковіших	
у	всіх	відношеннях	шкіл	була	церковнопарафіяльна	школа	при	Успенській	
церкві	села	Лютенька	Гадяцького	повіту.	Завдяки	ініціативі	священника	цієї	
церкви	Григорія	Киреєва	силами	її	прихожан	у	1898	р.	було	споруджено	спе-
ціальне	приміщення	для	школи,	укомплектовано	бібліотеку.	Загальна	кіль-
кість	учнів	у	школі	становила	221	особу.	Перший	клас	мав	три	відділення:	
молодше	—	85	учнів,	середнє	57,	старше	—	33	учні.	У	молодшому	відділенні	
другого	класу	навчалося	46	учнів,	старше	налічувало	18	вихованців.	Вдячна	
людська	пам’ять	до	наших	днів	зберегла	прізвища	вчителів	цієї	школи	Рома-
новського,	Чабанівського,	Кожушка	і	Падалки	та	її	завідуючого	священника	
Киреєва,	який	за	старанність	у	розвитку	народної	освіти	був	нагороджений	
синодальною	Біблією	[8,	379–380].	Якщо	врахувати,	що	на	початку	ХХ	ст.	в	
Лютенці	діяли	ще	дві	церковнопарафіяльні	школи:	двокласна	в	Миколаїв-
ському	приході	та	однокласна	для	дівчат	при	Воскресенській	церкві,	то	стане	
зрозумілим,	що	газета	“Полтавские	губернские	ведомости”	у	1905	р.	не	ви-
падково	зазначала,	що	“Лютенка	Гадячского	уезда	может	служить	центром	
просветительской	работы,	добрым	примером	для	других	сел	уезда”	[8,	380].

6.	У	грудні	1917	р.	церковнопарафіяльні	школи	були	реорганізовані	на	за-
гальноосвітні	(трудові).	Співробітництво	Церкви	і	школи	у	творенні	особи-
стості	 на	 довгі	 роки	 було	 перерване.	 Протягом	 десятиліть	 радянської	 доби	
діяльність	церковнопарафіяльних	шкіл	характеризувалася	термінами	“обме-
женість”,	“мракобісся”	і	т.	п.	Але	аналіз	першоджерел	подає	прямо	протилежну	
цим	негативним	визначенням	картину.	В	незалежній	Українській	державі	на	
початку	ХХІ	ст.	стає	зрозумілою	необхідність	тісної	виваженої	співпраці	Цер-
кви	і	школи.	Така	співпраця	дасть	можливість	нашим	дітям	знати	на	якій	землі	
вони	живуть,	як	сформувалася	Українська	держава,	шанувати	рідне	[1,	12].

Широке	 поле	 діяльності	 для	 науковців	 дає	 вивчення	 і	 порівняння	 цер-
ковних	і	земських	шкіл,	поглиблене	висвітлення	проблемних	питань	спів-
відношення	земств,	шкіл	Міністерства	народної	освіти	до	єпархіальних.
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діалог Української православної Церкви 
та Української держави в соЦіальніЙ  
дУмЦі БлаженніШого митрополита  

володимира (саБодана)

“Церква має прямувати шляхом свободи,
 залишаючись внутрішньо й зовнішньо
 незалежною від держави”
 Блаженніший Митрополит Володимир 
(Сабодан)

Діалог	Української	Православної	Церкви	з	Українською	державою	у	про-
цесі	 суспільно-політичних	 трансформацій,	 його	 богословське	 осмислення	
та	політологічне	вивчення	є	важливими	як	для	соціальної	доктрини	Право-
славної	Церкви	[17;	18],	політичної	теології,	політології,	так	і	для	подальшого	
науково-теоретичного	 вивчення	 суспільно-політичних	 відносин	 в	 Україні.	
Питання	церковно-державних	відносин	завжди	були	актуальними,	оскіль-
ки	 діалог,	 взаємодія	 Церкви	 та	 держави	 значною	 мірою	 визначали	 вектор	
духовного	та	політичного	розвитку	суспільства	упродовж	усієї	складної	та	
багатогранної	історії	людства.

Враховуючи	 прагнення	 усього	 народу	 до	 демократичних	 цінностей	 Єв-
ропи,	спираючись	на	соціальне	вчення	Православ’я,	мусимо	наголосити,	що	
Українська	Православна	Церква	і	держава	мають	взаємодіяти,	співпрацюва-
ти,	вести	всебічний	діалог,	беззастережно	визнаючи	та	шануючи	автономію	
одна	одної	[7,	с.	249].	Тільки	визнання	взаємної	автономії	Церкви	та	держа-
ви,	партнерські	взаємовідносини	церковних	та	державних	інститутів	є	фун-
даментом	 та	 запорукою	 плідного	 конструктивного	 діалогу	 в	 українському	
суспільстві.

Зазначимо,	виклики,	що	стоять	перед	Українською	Православною	Цер-
квою	 та	 Українською	 державою,	 вимагають	 створення	 концепції	 взаємодії	
церковних,	державних	 інституцій	та	громадянських	об’єднань.	Вся	 історія	
соціальної	думки	Православ’я	є	історією	пошуків	духовних	векторів	побу-
дови	життя	суспільства	на	засадах	християнської	моралі.	Українська	Пра-
вославна	 Церква	 приділяє	 велику	 увагу	 розвитку	 стосунків	 з	 державою,	
наукою,	 освітою,	 суспільством	 загалом,	 відчуваючи	 його	 прагнення,	 біль,	
інтереси	та	занепокоєння.	
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Навіть	у	суспільстві,	де	панують	секулярні	цінності,	Церква	опосередко-
вано	впливає	на	формування	духовного	світу	людини,	політичну	ідеологію,	
геополітику,	соціальну	політику	держави	та	загалом	гуманізує	світ.	Церква,	
розкриваючи	християнинові	його	власний	багатий	духовний	світ,	вмотиво-
вуючи	його	соціальну,	духовну	й	політичну	активність,	значною	мірою	ого-
роджує	людину	від	різних	соціальних	і	політичних	конфліктів,	маніпуляції,	
ідеологічної	омани.	 Тому	 не	 виникає	 сумніву,	 що	 Українська	 Православна	
Церква	 у	 своїй	 проповіді	 та	 соціальному	 служінні	 формує	 поле	 сучасної	
української	 гуманітарної	 політики.	 Варто	 підкреслити,	 що	 справжній	 де-
мократичний	розвиток	суспільства	певною	мірою	визначається	змістом	та	
конструктивним	наповненням	взаємодії	Церкви	та	держави,	багатогранною	
діяльністю	релігійних	інституцій	у	взаємовідносинах	із	суспільством.	Тому	
і	не	дивно,	що	питання	діалогу	Православної	Церкви	та	держави	постійно	
перебувають	у	науковому	полі	як	богословських,	так	і	політологічних	дослі-
джень	[2;	3;	5;	14;	18].

Про	важливість,	життєву	необхідність,	потребу	постійного	діалогу	Цер-
кви,	держави,	політичних	лідерів,	церковних	діячів,	науковців	та	представ-
ників	 громадськості	 постійно	 говорив	 “духовний	 батько	 мільйонів	 пра-
вославних	 вірних”	 [15,	 с.	 3]	 —	 у	 Бозі	 спочилий	 Предстоятель	 Української	
Православної	Церкви	Блаженніший	Митрополит	Київський	і	всієї	України	
Володимир	(Сабодан).	Звертаючись	до	духовенства	та	мирян,	митрополит	
Володимир	наголошував,	що	без	об’єднання	Православ’я,	політичного	кон-
сенсусу,	без	інтеграції	християнських	зусиль	у	напрямі	розвитку	держави	ви-
рішити	нинішні	проблеми	українського	соціуму	неможливо	[7;	8;	10;	12;	13].

Зауважимо,	 що	 актуальність	 дослідження	 діалогу	 Української	 Право-
славної	Церкви	та	Української	держави	обумовлена	тим	фактом,	що	пробле-
ми	взаємовідносин	держави	та	релігійних	інститутів	постійно	перебувають	
у	фокусі	науковців,	були	і	залишаються	темою	постійних	запеклих	диску-
сій	між	священством,	політиками,	парафіянами,	теологами,	політологами	та	
державними	діячами	[2;	6;	14;	16;	21;	23].

У	 сучасних	 умовах	 Українська	 Православна	 Церква,	 крокуючи	 разом	 з	
суспільством	до	максимальної	демократизації	життя,	суспільних	відносин,	
покликана	бути	не	лише	духовним	лідером,	а	й	дбати	про	максимальне	змен-
шення	тиску	держави	на	духовні,	соціальні,	політичні	та	економічні	проце-
си	розвитку	України.	Ефективна	система	взаємодії	Церкви	та	держави	є	не	
тільки	 найважливішим,	 ключовим	 напрямом	 реформування	 українського	
суспільства,	 а	 й	 найважливішою	 основою	 конструктивного	 розвитку	 май-
бутнього	усього	людства.	

Зазначимо,	 що	 соціальна	 думка	 Українського	 Православ’я	 початку		
XXI	 сторіччя	 формувалася	 у	 рамках	 богословських	 ідей	 “одного	 з	 най-
визначніших	 церковних	 діячів	 у	 нашій	 новітній	 історії”	 [15,	 с.	 6],	 апосто-
ла	 Українського	 Православ’я	 —	 Предстоятеля	 Української	 Православної	
Церкви,	пріснопам’ятного	Блаженнішого	Митрополита	Київського	та	всієї	
України	 Володимира	 (Сабодана)	 [19,	 с.	 153].	 Предстоятельське	 служіння	
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Блаженнішого	Митрополита	Володимира	в	умовах	постійної	національної	
конфронтації,	політичної	боротьби	в	українському	суспільстві,	інформацій-
ної	маніпуляції	та	церковного	розколу	є	прикладом	молитовного	подвигу,	
смирення,	 християнської	 самопожертви	 та	 відданої	 духовної	 боротьби	 за	
істину	Христову.	Любов,	єдність,	порозуміння,	консенсус,	взаємоповага	та	
згода	у	суспільстві	—	ось	фундамент	головної	ідеї	богословської	соціальної	
позиції	митрополита	Володимира	[12,	с.	150].	Духом	єднання,	прощення,	по-
розуміння	 та	 мудрості	 просякнуті	 проповіді,	 статті,	 звернення	 та	 доповіді	
Предстоятеля	Української	Православної	Церкви,	присвячені	українському	
суспільству	[7;	10;	12;	13;	19].	

Блаженніший	Митрополит	Володимир	завжди	говорив,	що	без	політич-
ного	консенсусу,	без	діалогу	культурних	та	політичних	еліт	не	може	існувати	
та	повноцінно	розвиватися	Українська	держава	[13,	с.	337].	Приділяючи	пер-
шоступневе	 значення	 богослов’ю	 Церкви,	 соціальній	 думці	 християнства,	
духовній	просвіті	в	Україні,	Блаженніший	у	своєму	богословському	спадку	
неодноразово	підкреслює	важливість	актуального	завдання	воцерковлення	
українського	суспільства,	прилучення	громадян	України	до	духовних	скар-
бів	Православної	Церкви.	Книги	Блаженнішого	Митрополита	Володимира	
“Слово	Предстоятеля”,	“В	ім’я	Отця	і	Сина	і	Святого	Духа:	Послання,	про-
повіді,	 промови,	 інтерв’ю”,	 ““Благословіть	 запитати”:	 відповіді	 на	 питання	
вірних	Української	Православної	Церкви”,	збірка	“Доповіді,	промови,	звер-
нення”,	 “Мысли	 разных	 лет”,	 “Слова	 и	 речи”	 зачіпають	 питання	 церков-
но-державних	відносин,	соціального	та	місіонерського	служіння	Церкви	в	
сучасному	суспільстві.	

На	 думку	 Блаженнішого,	 православне	 богослов’я	 наполягає	 на	 тісній	
співпраці	 Церкви	 та	 держави,	 релігійних	 організацій	 та	 громадськості.		
У	 своїй	 книгах,	 проповідях,	 промовах	 та	 зверненнях	 митрополит	 Володи-
мир	 торкався	 важливих	 проблем	 діалогу	 Церкви	 та	 держави,	 політології,	
філософії	 та	 богослов’я	 як	 фундаменту	 конструктивного	 суспільного	 роз-
витку.	Доробок	архіпастиря	дає	чудовий	приклад	цілісного	богословського	
мислення,	чуйного	до	питань	сучасності	та	творчо	відкритого	для	прогнозу-
вання	християнського	майбутнього.

Підкреслимо,	що	для	християн	важливо	осмислити	з	погляду	соціально-
го	вчення	Церкви	діалог	Церкви	та	держави,	розглянути	процеси	глобаліза-
ції	та	виробити	новий	стиль	життя,	який	би	відповідав	викликам	часу,	зали-
шаючись	 укоріненим	 у	 богослов’ї	 Православної	 Церкви.	 Осяяна	 любов’ю,	
красою,	милістю	та	милосердям	слава	Христової	Церкви,	політика,	філосо-
фія,	родинні	цінності,	думки	святих	отців	Церкви,	християнська	філософія	
історії	та	проблеми	сучасного	суспільства	знайшли	своє	місце	в	соціальній	
думці	Блаженнішого	Митрополита	Володимира	[7,	с.	81–93].	Головні	духов-
ні	 вектори	 творчості	 митрополита	 спрямовують	 сучасників	 до	 розуміння	
того,	що	подолати	розпад,	хаос,	деградацію,	руйнування	суспільних	інститу-
тів	та	соціальних	зв’язків	людства,	корупцію,	політичну	оману,	ідеологічну	
маніпуляцію	 можна	 лише	 в	 спосіб	 повернення	 до	 цілісності	 та	 гармонії	 у	
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Христі	[12,	с.	194].	На	думку	Блаженнішого,	динамізм	краси,	любові,	мило-
сті,	піклування,	преображення,	дух	творіння	та	творчості	є	притаманним	для	
християнської	місії	та	православного	богослов’я	[7,	с.	30–31].	

Митрополит	 Володимир	 постійно	 наполягав	 на	 нерозривній	 єдності	
євхаристичної	 етики	 та	 соціального	 служіння	 Православної	 Церкви	 [12,		
с.	129].	Духовний	син,	церковний	учень	й	послідовник	Блаженнішого	Ми-
трополита	 Володимира,	 Митрополит	 Олександр	 (Драбинко)	 підкреслює,	
що	“Церква	є	не	лише	соціологічною	реальністю,	а	й	реальністю	містичного	
плану:	втіленим	у	просторі	та	часі	Христовим	Тілом”	[1,	с.	70].	Саме	тому	
літургічне	 мислення	 православного	 християнина,	 на	 думку	 православних	
богословів,	 конструктивно	 впливає	 на	 розвиток	 культури,	 економіки,	 гос-
подарської	діяльності	та	громадської	активності.	Євангеліє	Христове	(про-
голошення	Слова)	та	Євхаристія	(служіння	Слову)	є	вічними	орієнтирами	
для	християнської	соціальної	місії	(дияконія,	справи	любові	та	милосердя).	
Митрополит	 Володимир	 наполягає	 на	 необхідності	 не	 лише	 позитивного	
ствердження	 християнського	 богослов’я	 в	 світі	 та	 суспільстві,	 а	 й	 на	 кон-
структивній	критиці	соціальних	реалій	та	явищ	сучасної	культури	у	світлі	
богослов’я	Православної	Церкви	[12,	с.	84–85].	

Аналізуючи	соціальну	думку	Блаженнішого	Митрополита	Володимира,	
зазначимо	що	питання	геополітики,	міжнародної	співпраці	та	цивілізацій-
них	 тотожностей	 сьогодні	 хвилюють	 не	 лише	 політологів	 та	 політичних	
іміджмейкерів.	 Ці	 проблеми	 є	 вкрай	 важливими	 для	 соціальної	 доктри-
ни	 Церкви	 та	 політичної	 теології.	 Християнська	 спільнота,	 усвідомлюю-
чи	 суворі	 виклики	 секулярного	 світу,	 глобалізації,	 політики,	 фінансової	
залежності,	 починає	 дедалі	 більше	 замислюватися	 над	 власним	 соціаль-
ним	 вченням	 та	 ставленням	 до	 держави,	 суспільства,	 економіки,	 політи-
ки,	світу	загалом.	Не	менш	важливим	є	усвідомлення	того,	що	від	голосу	
Православної	Церкви	у	цих	питаннях	залежить	майбутнє	усього	людства		
[12,	с.	80–81].	

Варто	 зазначити,	 що	 соціальне	 вчення	 Церкви	 —	 це	 християнське	 бо-
гословське	знання	про	сутність,	устрій	та	розвиток	людського	суспільства	
[22,	с.	6].	Вивчаючи	тисячолітній	досвід	людства,	релігійні	переконання	лю-
дей,	історію	впливу	Церкви	на	культуру,	політичне	життя,	розвиток	науки,	
можна	стверджувати,	що	соціальне	вчення	Церкви	є	сполучною	ланкою	між	
політикою,	 соціальною	 філософією	 та	 богослов’ям	 Церкви.	 Саме	 тому,	 на	
нашу	думку,	важливе	завдання	соціального	вчення	Православної	Церкви	й	
політичної	теології	в	Україні	полягає	в	богословському	осмисленні	діалогу	
Церкви	 та	 держави,	 у	 формуванні	 процесів	 громадянського	 суспільства,	 у	
виробленні	стратегії	подолання	тоталітарних	ідеологій	та	у	боротьбі	за	пра-
ва	та	свободи	громадян.

Українська	Православна	Церква	є	школою,	яка	вчить	своїх	членів	розви-
вати	відносини	з	Богом	і	ближнім	на	основі	свободи,	а	не	примусу.	В	цьому,	
зокрема,	радикальна	відмінність	вчення	Христа	від	політичної	ідеології,	яка	
не	 завжди	 приймається	 людиною	 вільно,	 а	 примусово	 насаджується	 через	
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державний	тиск,	радикальну	політичну	діяльність	певних	партій	та	політич-
них	лідерів.

Соціальна	думка	Православ’я,	враховуючи	демократичні	перетворення	у	
світі,	зазначає,	що	держава	—	форма	політичної	організації	суспільства,	го-
ловне	знаряддя	політичної	влади.	Держава	виникла	в	результаті	закономір-
ного	суспільного	розвитку,	поділу	праці,	появи	майнової	власності	й	утво-
рення	соціальних	станів,	класів.	Християнство,	яке	слідує	заповітам	Христа,	
навчає	людей	позбуватися	етатизму,	політичної	маніпуляції	і	брати	на	себе	
відповідальність	за	власне	життя,	за	суспільство	і	демократичну	розбудову	
держави.	Це	робить	Церкву	корисною	у	вирішенні	проблеми	патерналізму,	
і	саме	такий	внесок	у	розбудову	громадянського	суспільства	можуть	роби-
ти	 Українські	 Церкви	 [4;	 23].	 На	 думку	 архімандрита	 Кирила	 (Говоруна),	
Церква	 через	 політичну	 теологію	 може	 допомагати	 суспільству	 лікувати	
не	лише	причини,	а	й	симптоми	суспільно-політичних	хвороб.	Серед	таких	
симптомів	він	називає	насамперед	відсутність	здорового	глузду,	коли	люди-
на	поринає	в	облудливий	світ	ідеологічних	спотворень,	політичної	маніпу-
ляції	суспільною	свідомістю	й	тотальної	політизації	людського	життя	[4].	

Мусимо	погодитися,	що	взаємовідносини	Церкви	й	держави	—	явище	ди-
намічне,	вони	змінюються	разом	з	розвитком	історії	людства.	Ані	політич-
ні	інститути,	ані	православні	громади	світу	не	перебувають	в	ізоляції:	вони	
завжди	існують	у	певному	соціально-політичному	контексті,	геополітично-
му	просторі,	певному	культурному	оточенні,	в	якому	і	розвивають	свої	від-
носини,	взаємодію	і	багаторівневий	діалог.

Відповідно	до	соціальної	думки	Блаженнішого	Митрополита	Володими-
ра,	Православ’я,	яке	прийняте	понад	тисячу	років	тому	нашими	предками,	
завжди	освячувало	існування	української	держави,	може	і	мусить	бути	ос-
новою	національної	ідеї	для	України	як	європейської	держави.	Архіпастир	
наголошував	на	тому,	що	наша	земля,	просвічена	апостольською	проповіддю	
святого	апостола	Андрія	Первозванного,	здавна	зберігає	в	собі	істину	право-
славної	віри	та	євангельської	чистоти.	Набута	століттями	православна	ду-
ховність	допомогла	нашому	народу	вистояти	у	часи	нелегких	випробувань,	
зміцнюючи	його	вірою,	надією	та	любов’ю	[6].	Без	духовного	фундаменту	
та	 духовної	 ідеї	 ніяка	 держава	 не	 може	 існувати	 й	 розвиватися.	 Розвиток	
української	держави,	громадянського	суспільства	і	нації	в	цілому	без	націо-
нальної	ідеї	на	основі	релігійних	переконань	та	духовних	цінностей	так	само	
неможливий,	як	життя	тіла	без	душі.	

Відомий	український	вчений,	професор	Ю.	П.	Чорноморець	у	статті	“Іде-
ал	 Християнської	 України	 як	 вимога	 соціального	 вчення	 християнських	
Церков”	 розмірковуючи	 над	 національною	 ідеєю	 України,	 зазначає,	 що	
складові	національної	ідеї	—	це	дуже	прості	принципи	християнського	жит-
тя:	 святість	 правової	 справедливості;	 святість	 прав	 людини;	 солідарність,	
яка	є	самою	душею	суспільства.	Кожна	людина	може	погодитися	з	такими	
демократичними	принципами,	навіть	не	будучи	християнином	чи	віруючою	
людиною	[23].
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На	думку	Блаженнішого	Митрополита	Володимира,	світові	релігії	є	ти-
ми	інститутами,	які	покликані	зберігати	моральні	норми,	захищати	релігійні	
ідентичності	 та	 виховувати	 на	 засадах	 моралі	 гідних	 громадян.	 Соціальне	
вчення	 Церкви,	 тісно	 співпрацюючи	 з	 політологією,	 може	 запропонувати	
українському	суспільству,	політичним	силам,	партіям	та	громадським	об’єд-
нанням	свою	унікальну	модель	модернізації	політичної	культури	України.

Українська	Православна	Церква	сповідує	демократичний	принцип	спів-	
праці,	діалогу	та	взаємодії	з	Української	державою,	пам’ятаючи	слова	апо-
стола	Павла:	“Немає	влади,	яка	не	від	Бога”	(Рим.	13:1).	Але	ці	слова	не	є	
підвалиною	тотального	конформізму,	етатизму,	“рабської	психології”,	слова	
святого	апостола	Павла	закладають	основи	партнерської	взаємодії	та	поро-
зуміння	між	Церквою	та	державою.

Церква	 Христова,	 згідно	 зі	 своїм	 соціальним	 вченням,	 принципово	 мо-
же	 існувати	у	будь-якій	країні	 з	будь-яким	державним	устроєм	та	у	будь-
яких	відносинах	з	державною	владою.	Церква	визнає	державу,	на	території	
якої	перебуває	 і	 громадянами	якої	є	 її	прихожани.	Українська	Православ-
на	Церква,	співпрацюючи,	ведучи	діалог	з	різними	політичними	силами,	не	
ідентифікує	себе	з	ніякою	ідеологією	і	не	пов’язує	існування	своїх	церков-
них	інститутів	ні	з	однією	політичною	партією.	Церква	навчає	своїх	вірних:	
“Водночас	християни	повинні	ухилятися	від	абсолютизації	влади,	від	неви-
знання	меж	її	суто	земної,	тимчасової	і	скороминущої	цінності,	зумовленої	
наявністю	в	світі	гріха	й	необхідністю	його	стримування.	За	вченням	Цер-
кви,	сама	влада	також	не	вправі	абсолютизувати	себе,	поширюючи	свої	межі	
аж	до	цілковитої	автономії	від	Бога	й	установленого	Ним	порядку,	що	може	
призвести	до	зловживання	владою	і	навіть	до	обожнення	правителів.	Дер-
жава,	як	і	інші	людські	установи,	нехай	навіть	і	спрямовані	на	добро,	може	
мати	тенденцію	до	перетворення	на	самодостатній	інститут.	Численні	істо-
ричні	приклади	такого	перетворення	свідчать,	що	в	цьому	випадку	держава	
губить	своє	справжнє	призначення”	[16,	с.	10].

Навіть	за	умов	максимального	сприяння	з	боку	держави	розвитку	цер-
ковного	 життя	 богослов’я	 Церкви	 говорить	 про	 те,	 що	 жодне	 царство	 від	
світу	цього	ніколи	не	зможе	вмістити	Царство	Боже	не	від	світу	цього.	Хри-
стияни	усього	світу	пам’ятають	слова	Святого	Письма:	“Постійного	міста	не	
маємо	тут,	а	шукаємо	майбутнього”	(Євр.	13:14).

Церква	покликана	благословляти	й	освячувати	цей	світ,	а	отже	й	проце-
си	 політичного	 життя,	 державотворення,	 економічні	 реформи,	 розбудову	
суспільної	соціальної	плоті	людського	буття.	Але	водночас	місія	Церкви	у	
цьому	відношенні	—	свідчити	також	про	межі	й	обмеженість	політики	та	іде-
ології	на	шляху	спасіння	людства.	Мета	людського	життя,	згідно	з	вченням	
Церкви,	 не	 будівництво	 на	 землі	 “світлого	 майбутнього”,	 а	 спасіння	 душі,	
єднання	з	Богом.	Щойно	держава	втручається	у	внутрішні	питання	духов-
ного	життя	віруючої	людини,	починає	зазіхати	на	сферу	духу,	щойно	людина	
перетворюється	на	засіб,	а	держава	та	її	проекти	—	на	мету,	Українська	Пра-
вославна	Церква	услід	за	Спасителем	здіймає	свій	голос	 і	застерігає:	“Яка	
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користь	людині,	що	здобуде	ввесь	світ,	але	душу	свою	занапастить?	Або	що	
дасть	людина	взамін	за	душу	свою?”	(Мф.	16:26).	Сучасна	соціальна	дум-
ка	 Церкви	 виходить	 з	 того,	 що	 на	 вершині	 ціннісної	 піраміди	 політичних	
цінностей	перебуває	людина,	створена	за	подобою	та	образом	Божим,	а	не	
держава	та	ідеологічні	конструкції.	Держава	існує	лише	для	того,	щоб	дати	
можливість	кожному	бути	самим	собою	та	реалізувати	свою	свободу,	одер-
жану	 від	 Творця.	 Саме	 тому	 православні	 християни,	 відстоюючи	 загальні	
демократичні	 цінності,	 мають	 на	 увазі	 передусім	 блага	 демократії:	 участь	
усіх	громадян	у	владі,	вплив	на	владу,	розвиток	громадянських	свобод,	ініці-
атив,	повну	свободу	релігійних	віросповідань,	вираження	поглядів	та	думок.	
Лише	 будучи	 причетними	 до	 цінностей	 демократії,	 можна	 стати	 справді	
вільними	громадянами.

Бути	православним	християнином	у	сучасному	світі	—	означає	не	лише	
вивчення	Святого	Письма,	богословських	творів	святих	отців	Церкви,	від-
відування	 богослужінь,	 а	 й	 рішучі	 політичні	 дії	 у	 реалізації	 православних	
цінностей	 у	 реаліях	 сучасного	 життя	 та	 в	 подоланні	 глобальних	 проблем	
людства.	

Численні	сучасні	політики	України	початку	дев’яностих	та	після	Майда-
ну	2013–2014	років,	 справедливо	критикуючи	негативні	наслідки	 імперіа-
лізму	Росії,	роблять	таку	ж	непоправну	помилку,	коли	ставлять	існування	
церковних	 громад	 в	 залежність	 від	 державних	 та	 національних	 інтересів.	
Різниця	лише	в	тому,	що	в	Синодальний	та	Радянський	період	Церква	пе-
ребувала	в	тоталітарному	“полоні”	імперських	“амбіцій”,	а	в	роки	незалеж-
ної	України	її	“полонять”	 ідеєю	національної	гордині	та	“ура-патріотизму”		
[5,	 с.	 13].	 Через	 політичну	 спекуляцію	 на	 темі	 патріотизму	 та	 національ-
ної	 ідеї	відбувається	втрата	унікальної	духовної	та	цивілізаційної	сутності	
Українського	Православ’я,	яке	об’єднує	західну	та	східну	Україну.

Митрополит	Володимир	(Сабодан),	підкреслює,	що	справжня	духовність	
людини	—	це	крокування	шляхом	любові,	прощення,	милосердя	та	побудови	
комунікативної	 платформи	 свідчення	 усьому	 світові	 про	 єднання	 усіх	 на-
родів	і	континентів	земної	кулі	у	Бозі.	На	думку	церковного	ієрарха,	якщо	
сучасна	 людина	 хоче	 бути	 справжньою	 дитиною	 Божою,	 відданим	 учнем	
Всевишнього,	вона	мусить,	незважаючи	на	гостру	критику	на	свою	адресу	
з	різних	боків,	долати	ідеологічні	протиріччя,	дрібне	політиканство,	інфор-
маційну	маніпуляцію,	національну	ворожнечу,	утверджуючи	істинне	буття	
у	єдності	та	любові	[11].

Українська	Православна	Церква	завжди	засуджувала	і	нині	засуджує	во-
йовничий	 радикальний	 націоналізм,	 антисемітизм,	 нацизм,	 прояви	 культу	
насилля,	шовінізму,	агресії,	расизму,	спроби	знищення	демократичних	сво-
бод,	прав	людини,	політичного	плюралізму	та	найбільшого	демократичного	
досягнення	у	сфері	комунікації	—	свободи	слова.	

Наголосимо,	що	митрополит	Володимир	(Сабодан)	стверджує,	що	роз-
палювання	національної	ворожнечі,	авторитаризм,	політичний	терор	—	одні	
з	найбільших	загроз	сучасного	світу.	Тому	у	певну	історичну	епоху	людина	
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заново	має	відкрити	для	себе	Закон	Творця	і	героїчну,	віддану,	жертовну	мо-
дель	свідчення	про	вищі	духовні	цінності	буття.	Сьогодні,	як	ніколи,	постає	
гостра	необхідність	усвідомити,	що	метафізичні	виміри	життя	людства,	сво-
бода	слова,	права	людини,	демократичні	цінності	—	це	не	тільки	світосяйні	
вектори	розвитку	суспільства,	а	й	фундамент	справжньої	модернізації,	ду-
ховного	оновлення	людства	[11].	

Предстоятель	 Україснької	 Православної	 Церкви	 постійно	 повторював	
слова,	які	можуть	бути	дороговказом	для	усіх	громадян	України,	які	праг-
нуть	свободи	та	демократії:	“Бог	звільняє	людину	від	тоталітарного	та	ідео-
логічного	рабства	і	об’єднує	у	колі	Своєї	любові”	[11].	

Православні	християни	в	Україні	протягом	усієї	церковної	історії	постійно	
намагалися	зламати	так	звані	імперські	ідеологічні	шаблони	сприйняття	Пра-
вослав’я.	На	сьогодні,	свобода	від	“кріпаччини”	в	церковному	житті,	прагнен-
ня	до	незалежності	в	усіх	сферах	церковного	буття	та	атмосфера	безперервної	
богословської	дискусії	—	відмінна	характеристика	Православ’я	в	Україні.	

Українське	 Православ’я	 має	 свій	 особливий	 імпульс	 духовної	 радості,	
свободи,	 радіння,	 подяки,	 захоплення	 красою	 природи,	 містичного	 інтуї-
тивізму	 споглядання	 Творця	 через	 усну	 народну	 творчість,	 образотворче	
мистецтво,	ремесла	та	національні	традиції.	Однак	така	унікальність	та	не-
повторність	богословської	думки	українського	Православ’я	не	мусить	мати	
нічого	спільного	з	політичними	спекуляціями,	національною	ненавистю	та	
геополітичними	проектами	світської	держави.

Українська	 Православна	 Церква	 —	 це	 Церква,	 яка	 приймає	 багату	 й	
безцінну	українську	культуру,	мову,	національні	традиції,	ментальні	відмін-
ності,	враховує	складну	історію	нашої	держави	для	формування	та	розвитку	
повноцінної	та	плідної	церковної	місії	[9].	Використання	благодатних	дарів,	
особливостей	певної	нації	є	необхідною	умовою	для	місцевого	церковного	
життя.	 Сприйняття	 всіх	 особливостей	 національної	 культури	 збагачує	 в	
цілому	 церковне	 життя.	 Але	 така	 мудра	 церковна	 політика,	 відповідно	 до	
соціального	вчення	Церкви,	не	повинна	залежати	від	державних	кордонів,	
національної	 ворожнечі,	 інтересів	 державних	 керманичів	 та	 “національ-
но-визвольних	змагань”	лідерів	політичних	партій.

Політизація	церковного	життя,	втручання	державних	діячів	у	внутрішнє	
життя	Церкви,	проникнення	ідеології	войовничого	націоналізму	в	церков-
не	життя	та	політична	кон’юнктура,	яка	змінюється	перед	черговими	пар-
ламентськими	 або	 президентськими	 виборами	 в	 Україні,	 були	 причинами	
багатьох	церковних	розколів	та	християнських	розділень.	Мусимо	визнати,	
що	проблема	войовничого	націоналізму	в	Церкві,	політизація	церковно-па-
рафіяльного	життя	є	проблемою	не	лише	України,	а	й	Росії,	Греції,	Сербії,	
Македонії	та	інших	країн	світу.	Наприклад,	плани	певних	державних	керма-
ничів	та	“патріотичних”	політичних	сил	України	побудувати	свідому,	націо-
нальну	державну	“Церкву”,	залежну	від	геополітики,	виборчих	технологій,	
маніпуляції	 та	 утилітарних	 прагнень	 політиків	 цілком	 збігаються	 із	 імпе-
ріалістичними,	 шовіністичними	 та	 монархічними	 поглядами	 радикальних	
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сил	“православних	сталіністів”	у	Росії.	Священик	Павло	Бочков	вважає,	що	
ідеологічна	 відмінність	 українських	 радикальних	 націоналістичних	 сил	 та	
російських	монархістів	лише	в	тому,	що	одні	хочуть	одягти	Христа	Спасите-
ля	в	українську	вишиванку	та	шаровари,	а	інші	—	в	мундир	імператорської	
гвардії	та	офіцерські	еполети	[5,	с.	24].

Показовим	є	те,	що	як	комунізм,	так	і	сучасний	радикальний	націоналізм,	
по	суті	заперечують	державу	та	право	людини	на	свободу	совісті,	оголошую-
чи	норми	права	й	свободи	громадян	“зрадою”	чи	порушенням	“національних	
інтересів”.	Комунізм	і	войовничий,	радикальний	націоналізм	протиставля-
ють	волі	Бога,	або	самовизначенню	людини	щось	“вище”:	диктатуру	проле-
таріату	або	так	звану	волю	титульної	нації,	які	мають	реформувати	державу.	
Держава,	згідно	із	соціальним	вченням	Церкви,	не	лише	має	залишати	віль-
ний	простір	для	політичного	плюралізму,	пошуку	істини	буття,	а	й	створю-
вати	 умови	 для	 модернізації	 політичної	 системи,	 всебічної	 демократизації	
життя	українського	соціуму.

Наголосимо,	що	безперервні	спроби	втручання	в	церковне	життя	з	боку	
певних	 політичних	 сил	 не	 дають	 змоги	 загоїти	 розкол,	 але,	 навпаки,	 заго-
стрюють	наявні	цивілізаційні	суперечності	та	проблеми	церковної	єдності.	
Політизація	церковного	життя,	спроба	розв’язати	внутрішні	церковні	про-
блеми	виключно	політичними	методами	на	основі	однієї	певної	політичної	
ідеології	 призводять	 лише	 до	 ще	 складніших	 суперечностей,	 незгод	 та	 до	
нових	церковних	розколів.	А	в	кінцевому	підсумку	найвірогіднішим	наслід-
ком	політичного	втручання	у	внутрішнє	життя	Церкви	може	стати	не	лише	
розкольницька	структуризація	церковного	життя,	а	й	дестабілізація	громад-
ського	порядку,	розв’язання	релігійної	війни.

Спираючись	 на	 безцінний	 духовний	 спадок	 митрополита	 Володимира,	
ще	раз	наголосимо,	що	Українська	Православна	Церква	вважає	за	необхідне	
розвивати	співпрацю	із	державою	у	процесах	модернізації	політичної	сис-
теми	України.	Століттями	Церква	опікується	питаннями	державотворення,	
культури,	 просвіти,	 науки	 та	 виховання.	 Українська	 Православна	 Церква	
вітає	співпрацю	між	Церквою	і	державою	у	справі	відновлення	та	збережен-
ня	української	культури	та	історії.	Для	православ’я	є	характерним	трепетне	
ставлення	до	збережених	мови,	культурних	традицій,	іконографії,	пам’яток	
сакральної	 архітектури.	 Збереження	 для	 нащадків	 рідної	 релігії,	 історії,	
культури	є	обов’язком	для	Церкви	і	держави.	

Таким	 чином,	 підсумовуючи	 досліджене	 вище	 питання,	 відзначимо	 на-
ступне.

По-перше,	 згідно	 соціальної	 думки	 митрополита	 Володимира	 (Сабода-
на),	сьогодні	перед	Українською	Православною	Церквою	стоїть	величезне	
завдання	проголошення	апостольської	проповіді	про	Христа	сучасному	сві-
тові,	звершення	Євхаристії	з	урахуванням	культурно-історичних	особливос-
тей	життя	українського	народу	та	соціальне	служіння	суспільству	в	умовах	
внутрішньої	соціально-політичної	нестабільності,	а	також	глобальної	кризи	
на	планеті.	
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По-друге,	 православне	 богослов’я	 розвиває	 соціальну	 думку	 заради	
масштабної	християнської	присутності	в	усіх	сферах	людської	життєдіяль-
ності,	заради	богословської	рефлексії,	актуалізації	церковної	соціальної	док-
трини	в	галузі	сучасної	науки,	заради	затвердження	базових	християнських	
принципів	у	житті	українського	суспільства	та	повноцінного	свідоцтва	про	
Христа	перед	лицем	глобального	світу.

По-третє,	 до	 конструктивної	 форми	 взаємовідносин	 Церкви	 та	 держа-
ви	в	умовах	глобалізації	можна	віднести	соціальне	партнерство,	соціальне	
служіння,	 миротворчу	 місію,	 збереження	 духовних	 цінностей.	 Українське	
суспільство,	 орієнтуючись	 на	 власну	 національну	 традицію,	 йдучи	 фарва-
тером	Православ’я,	використовуючи	християнські	базові	принципи,	є	здат-
ним	зберегти	себе,	мобілізувати	життєві	сили	соціального	самовідтворення	
та	рушити	в	майбутнє	глобального	світу.
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Ю. О. МЄЛКОВ  
д-р філос. наук, УАІСНС МАУП 

Церква та держава  
Як філософські конЦепти:  

спорідненість чи протилежність?

Філософський	 аспект	 розгляду	 взаємин	 держави	 та	 Церкви	 ускладню-
ється,	перш	за	все,	багатоманітністю	змісту	цих	двох	фундаментальних	по-
нять	 —	 таким	 чином,	 що	 в	 тому	 чи	 іншому	 контексті	 вони	 дійсно	 можуть	
виявлятися	одноплановими	термінами,	а	в	іншому	—	протилежними,	як	про	
це	й	зазначено	у	назві	даної	статті.	Проте,	обидві	ці	крайнощі	співвідношен-
ня	понять,	—	а	філософія	—	це,	передусім,	робота	із	поняттями,	прояснення	
понять,	експлікація	та	розуміння	понять,	тому	при	розгляді	філософських	
аспектів	теми	цього	не	оминути,	—	обидві	ці	крайнощі	аж	ніяк	не	вичерпу-
ють	 ані	 всього	 багатоманіття	 взаємин	 Церкви	 та	 держави,	 ані	 потенціалу	
трансформації	наявних	застиглих	форм	їх	існування	за	доби	сьогодення	від-
повідно	до	потреб	сприяння	розвиткові	власне	людини.	

Легше	 за	 все	 говорити	 саме	 про	 спорідненість:	 Церква	 та	 держава	 по-
стають	у	цьому	плані	як	суспільні	інститути,	що	відносяться	до	організації	
політичного	 чи	 релігійного	 життя	 людей,	 а	 тому	 вони	 є	 багато	 в	 чому	 по-
дібними	один	до	одного.	Проте,	таке	однозначне	зведення	Церкви	до	її	іпо-
стасі	як	соціального	інституту,	що	існує	в	одній	площині	із	державою,	не	є	
виправданим	у	філософському,	а	тим	більше	в	теологічному	сенсі.	Церква	
як	Тіло	Христове,	як	містичне	братерство	віруючих	 і	провісник	Царства	 і	
Граду	Божого	—	є	як	раз	повною	протилежністю	державі	як	граду	земного,	
сповненого	насильства	та	гноблення	людини	людиною.	

Антитеза	“двох	градів”	сходить,	як	відомо,	до	Августина	Аврелія,	що	як	
раз	і	вказує	на,	так	би	мовити,	антигуманний	характер	держави.	Становля-
чи	собою	третю	форму	людського	спілкування,	після	родини	та	“громадян-
ського	суспільства”	чи	міста	(civitatem	vel	urbem),	держава	“quanto	maior	est,	
tanto	periculis	plenior.	In	quo	primum	linguarum	diversitas	hominem	alienat	ab	
homine”	(“чим	величніша,	тим	більшу	становить	небезпеку.	У	ньому	переду-
сім	відмінність	мов	людину	відчужує	від	людини”)	[10,	366].	Власне,	мова	
тут	 може	 йти	 не	 лише	 про	 мову,	 а	 й	 про	 інші	 людські	 ідентичності,	 що	 за	
ними	держава,	й	особливо	модернова	її	форма,	держава	національна,	схильна	
розділяти	людей,	протиставляючи	їх	один	одному,	часто	зі	зброєю	в	руках.

Питання	взаємин	Церкви	та	нації	виступає	одним	із	найбільш	виразних	
аспектів	протистояння	Церкви	та	сучасної	держави,	з	її	кордонами	та	сталою	
формою	організації	як	дискретного	соціального	 інституту.	Позанаціональ-
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ний	характер	Церкви	відверто	проголошено	славетними	словами	Апостола	
Павла:	бо	немає	ні	еллінів,	ні	іудеїв,	ні	обрізування,	ні	необрізування,	ні	вар-
варів,	 ні	 скіфів,	 ні	 рабів,	 ні	 вільних,	 але	 все	 та	 в	 усьому	 Христос	 —	 “ὅπου 
οὐκ ἔνι Ἕλλην καὶ Ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, 
δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι Χριστός”	(Кол.	3:11).	

Намагання	якоїсь	національної	держави	“приватизувати”	Християнську	
Церкву,	підпорядкувати	її	своїй	абстрактній	обмеженості,	втиснути	її	у	про-
крустове	ложе	кордонів,	на	мій	погляд,	навряд	чи	можуть	вести	до	чогось	
плідного.	Звісно,	можна	почути	думки	й	з	приводу	того,	що	релігійна	прина-
лежність	людини	також	“відчужує”	її	від	інших	людей;	проте,	іменник	“хри-
стиянин”	як	постулювання	приналежності	до	Церкви	є	в	цьому	плані	пере-
дусім	інклюзивним,	тоді	як	прикметники,	що	додаються	до	цього	іменника	
(та	закликані	позначати	окремі	“національні”	церкви),	як	мені	здається,	не-
суть	прямо	протилежний	смисл	ексклюзивності,	що	суперечить	інтернаці-
ональному	духу	християнства.	До	речі,	як	раз	історія	руського	Православ’я	
демонструє	 нам	 принцип	 інклюзивності	 аж	 до	 імперського	 періоду	 існу-
вання	 держави:	 київський	 митрополит	 міг	 жодного	 разу	 не	 бувати	 в	 Киє-
ві,	проте	уособлювати	собою	конфесіональну	єдність	нашої	Церкви	попри	
відчуження	 її	політичного	статусу	на	користь	різних	державних	утворень.	
Так,	 Священномученик	 Макарій	 Київський	 жив	 у	 Вільно,	 потрапивши	 до	
Києва	тільки	після	своєї	загибелі	від	татарських	загарбників,	а	один	із	його	
попередників	 на	 київському	 престолі,	 Святий	 Петро	 Ратський,	 галичанин	
за	походженням,	обрав	своїм	місцем	перебування	невеличке	місто	Москву,	
заклавши	тим	самим	і	підвалини	його	подальшого	політичного	піднесення...

В	 будь-якому	 разі,	 позанаціональний	 характер	 Церкви	 піднімає	 її	 не	
стільки	над	державою	загалом,	скільки	над	державою	національною	як	об-
меженою	 історичною	 формою	 втілення	 політичної	 організації	 людського	
суспільства.	Церков	постає	в	цьому	плані	як	свого	роду	memento mori	наці-
ональної	держави,	вказуючи	на	неминучість	подолання	такої	форми	в	ході	
історії	людства.	Національна	держава	цілком	і	повністю	належить	за	своєю	
суттю	епосі	Модерну:	вона	досить	адекватно	відповідала	запитам	соціальної	
еволюції	людства	за	тих	умов,	за	яких	розвиток	особистості	кожної	людини	
без	винятку	міг	існувати	лише	в	утопіях	романтиків	і	мислителів.	Сьогодні	
ж	розвиток	як	людської	особистості,	з	одного	боку,	так	і	міжнародної	спіль-
ноти,	з	іншого,	приводить	до	того,	що	національна	держава	зразка	Модерну	
втрачає	 здатність	 як	 допомагати	 своїм	 громадянам	 у	 розв’язанні	 їхніх	 по-
всякденних	проблемам,	так	і	давати	адекватну	відповідь	на	глобальні	викли-
ки	сучасності:	сучасна	національна	держава	є	занадто	великим	утворенням	
для	першої	задачі	—	і	занадто	малою	для	другої.	Як	свідчить	про	це	Юрген	
Габермас:	“Свого	часу	національна	держава	була	переконливою	відповіддю	
на	виклик	історії,	ставши	функціональним	еквівалентом	для	ранньомодер-
них	форм	соціальної	інтеграції,	які	розпадалися.	Сьогодні	ми	стоїмо	перед	
аналогічним	викликом.	Глобалізація	засобів	зв’язку	та	комунікації,	промис-
лового	виробництва	та	його	фінансування,	трансферу	технологій	і	зброї,	а	
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передовсім	екологічних	і	військових	ризиків	ставить	нас	перед	проблемами,	
які	вже	не	можна	розв’язати	в	національно-державних	рамках…”	[4,	157].

Занепад	держави	в	її	унітарній	іпостасі	—	на	мій	погляд,	аж	ніяк	не	тра-
гедія,	а	закономірний	результат	розвитку	людини,	яка	поступово	перетво-
рюється	 на	 справжнього	 суб’єкта	 історичного	 процесу.	 І	 Церква	 виступає	
для	пошуку	більш	досконалих	форм	організації	громадянського	суспільства	
вкрай	корисним	взірцем.	Перш	за	все,	враховуючи	її	вже	зазначений	вище	
позанаціональний	 характер:	 тут	 слід	 особливо	 підкреслити,	 що	 нехтуван-
ня	етнічними	та	іншими	ідентичностями	перед	лицем	ідентичності	загаль-
но-християнської	не	є	запереченням	їх	існування	(й	загалом	їх	важливості	в	
інших	можливих	контекстах),	але	виступає	формою	побудови	свого	роду	іє-
рархії	ідентичностей,	формою	постулювання	принципової	першості	універ-
сальної	 ідентичності	 християнина	 —	 перед	 партикулярними,	 іменника	 пе-
ред	прикметниками.	Передусім,	перед	Богом	я	—	християнин.	І	тільки	після	
цього,	а	то	й	завдяки	цьому,	—	православний	чи	католицький,	український	
чи	російський,	єврейський	чи	англійський.	Така	постановка	питання	висту-
пає	 й	 прикладом	 гуманізму	 як	 визнання	 першості	 загальної	 ідентичності	
людини	перед	окремими	ідентичностями	відповідно	до	етнічної,	національ-
ної,	гендерної	та	іншої	приналежності.

По-друге,	що	не	менш	важливо	й	навіть	більш	показово,	Церква	за	дві	ти-
сячі	років	свого	існування	співіснувала	й	продовжує	співіснувати	з	держав-
ними	 утвореннями	 різних	 типів,	 від	 полісних	 до	 імперських,	 від	 феодаль-
но-федеративних	 до	 унітарно-національних,	 водночас	 становлячи	 собою	
позаісторичне	утворення	—	за	суттю,	як	Царства	Божого,	а	не	лише	за	 ін-
ституціональним	утіленням	церкви	як	соціальної	організації:	Церква	існує	
водночас	й	“у	вічності”,	поза	межами	кордонів,	й	емпіричним	чином,	в	якості	
окремих	і	виразно	організованих	спільнот.	Іншими	словами,	Церква	висту-
пає	як	взірець	діалектичної	єдності	в	багатоманітності,	який	добре	пасує	до	
сучасної	постнекласичної	методології	гуманітарного	пізнання.

Під	такою	єдністю	я	маю	на	увазі	нероздільне	співіснування	Церкви	як	
єдиного	Тіла	Христова	—	і	багатьох	церков	як	спільнот	—	звичайно,	не	на-
ціональних,	але	суто	локальних	і	людиномірних	(близьких	до	людської	по-
всякденності)	утворень.	Церква	єдина	—	і	множинна;	є	Церква,	і	є	Церкви.	
Вже	на	рубежі	першого	та	другого	століття	Нової	ери	ця	особливість	була	
яскраво	 відображена	 в	 Апокаліпсисі	 Святого	 Іоанна,	 друга	 та	 третя	 глави	
якого,	 як	 відомо,	 становлять	 собою	 короткі	 послання	 церквам,	 — τῆς ἐν 
Ἐφέσῳ ἐκκλησίας, τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας, τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας	
тощо:	все	те,	що τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.	І	послання	ці	не	завжди	
цілком	схвальні,	а	й	містять	іноді	досить	палку	критику	“ангелів	церков”...	
Так	само	і	пізніше,	множинність	у	єдності	була	зрозумілою	формою	органі-
зації	християн	у	спільноти.	“Церковь	Божия,	находящаяся	в	Готфии,	Цер-
кви	Божией,	пребывающей	в	Каппадокии,	и	всем	христианам	Православной	
Церкви,	 живущим	 среди	 всех	 народов	 вселенной,	 милость,	 мир	 и	 любовь	
Бога	Отца	и	Господа	нашего	Иисуса	Христа	—	да	умножится”	[5,	221],	—	так	
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починається	Житіє	Святого	Сави	Готського,	описане	у	посланні	однієї	Цер-
кви	до	іншої.	

Найбільш	повний,	на	мій	погляд,	аналіз	цієї	історичної	особливості	Цер-
кви	здійснив	чи	не	найвидатніший	еклезіолог	ХХ	століття,	протоієрей	Ми-
кола	 Афанасьєв.	 На	 його	 думку,	 пануюча	 досі	 концепція	 Церкви	 була	 об-
ґрунтована	Святителем	Кіпріаном	Карфагенським:	“...una	ecclesia	per	totum	
mundum	in	multa	membra	divisa	est”	(Epistola	55,	цит.	за	[2,	17]).	Тобто,	єдина	
Церква	як	тіло	Христове	в	емпіричному	аспекті	дійсно	 існує	як	розділена	
на	окремі	церковні	спільноти:	за	словами	Апостола	Павла,	тіло	одне,	а	чле-
нів	тіла	багато	—	“τὸ σῶμα ἕν ἐστι καὶ μέλη ἔχει πολλά, πάντα δὲ τὰ μέλη 
τοῦ σώματος τοῦ ἑνός, πολλὰ ὄντα, ἕν ἐστι σῶμα, οὕτω καὶ ὁ Χριστός”		
(1	 Кор.	 12:12).	 Щоправда,	 Апостол	 мав	 на	 увазі	 кожного	 християнина	 як	
члена	Церкви,	а	Св.	Кіпріан	поясняв	природу	Вселенської	Церкви,	що	скла-
дається	 з	 локальних	 церков	 [2,	 17].	 При	 цьому	 приналежність	 локальної	
церкви	до	Вселенської	забезпечується	єдністю	її	предстоятеля	—	єпископа;	
“згідна	множинність”	—	concors	numerositas	—	єпископату,	що	розсипаний	
усім	світом,	виступає	формою	з’єднання	Церкви.	

Не	зважаючи	на	очевидну	полісну	природу	такого	вчення,	воно,	як	зазна-
чає	прот.	М.	Афанасьєв,	починаючи	з	часів	Костянтина	Великого	на	багато	
століть	стало	панівним,	оскільки	надзвичайно	добре	відповідало	римській	
імперській	ідеї	—	і	навіть,	що	особливо	важливо	в	контексті	нашого	розгля-
ду,	справило	неабиякий	вплив	на	формування	та	розвиток	цієї	ідеї,	у	свою	
чергу	 й	 само	 змінившись	 у	 відповідності	 до	 деяких	 вимог	 цієї	 останньої.	
“Християнська	імперіалістична	ідея”	сприяла,	з	одного	боку,	затвердженню	
вселенськості	як	екуменічності	(влада	Церкви,	як	і	влада	імператора,	жод-
ним	чином	не	обмежувалася	кордонами	Візантії,	розповсюджуючись	на	всю 
οἰκουμένη,	тобто	на	весь	населений	світ,	навіть	туди,	де	їх	юрисдикцію	ніхто	
не	визнавав),	а	з	іншого	боку	—	сприяла	суперництву	між	митрополіями	та	
формуванню,	суворо	кажучи,	неканонічного	інституту	патріархій	(оскільки	
власне	в	Церкві	 існує	лише	три	рівня	кліриків	—	диякон,	пресвітер	 і	єпи-
скоп,	—	і	почесне	найменування	деяких	єпископів	архієпископами,	митро-
политами	та	патріархами	не	є	в	даному	випадку	суттєвим).	Проте,	очевидно,	
що	з	падінням	Східної	Римської	імперії	(й	усіх	імперій,	що	копіювали,	більш	
або	менш	успішно,	Візантію)	“згідна	множинність”	розділяється	на	локальні	
спільноти,	 що	 починають	 —	 усупереч	 природі	 Християнства	 —	 тяжити	 до	
національних	форм,	призводячи	до	того,	що	можна	назвати	“національним	
імперіалізмом”	[2,	23].	

В	якості	альтернативи	цій	лінії	прот.	М.	Афанасьєв	висуває	іншу	ідею	єд-
ності	Церкви,	виводячи	її	зі	слів	Св.	Ігнатія	Богоносця:	кафолічна,	соборна	
Церков	—	там,	де	Христос,	а	Христос	—	там,	де	зібралися	вже	двоє	чи	троє	
в	ім’я	Його	(Ὃπου ἂν ἦ κριστὸς Ίησοῦς, έκεῖ ἡ καθολικὴ ὲκκλησία):	“Все-
ленская	—	кафолическая	—	природа	отдельной	церковной	общины	не	отри-
цает	и	не	уменьшает	вселенской	же	природы	другой	общины,	подобно	тому,	
как	каждая	отдельная	евхаристическая	жертва	не	отрицает	и	не	уменьшает	
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бесчисленного	множества	других	евхаристических	приношений.	В	каждой	
отдельной	общине	пребывает	вся	полнота	кафолической	церкви	без	ущер-
ба	кафолической	природы	других	общин,	подобно	тому,	как	в	каждой	боже-
ственной	Ипостаси	наличествует	вся	божественная	природа	св.	Троицы	без	
всякого	рассечения	и	разделения”	[2,	26].	

Єдність	Церкви	забезпечується	не	згодою	єпископів,	або	не	лише	такою	
згодою,	а	передусім	єдністю	Євхаристії.	Діалектика	єдності	та	множинності	
маніфестує	себе	в	даному	разі	в	тому,	що	єдність	множинних	спільнот	ґрун-
тується	не	на	владних	відносинах,	опосередковуючись	єпископатом,	а	на	лю-
бові.	Аж	до	того,	що	саме	любов,	αγαπή,	стає	у	Св.	Ігнатія	навіть	синонімом	
спільноти,	синонімом	локальної,	полісної	Церкви.	При	цьому	така	любовна	
гармонія	між	Церквами	не	заперечує	ані	ієрархії,	ані	“головування	в	любові”	
якоїсь	однієї	спільноти,	по	черзі	з	іншими,	але	насамперед	виключає	власне	
ексклюзивність,	поглинення	однієї	спільноти	іншою,	наголошуючи	на	абсо-
лютній	цінності	кожної	одиниці,	її	неповторності	та	рівнозначності	всім	ін-
шим.	“Церковные	общины	образуют	такой	союз	любви,	при	котором	каждая	
входящая	в	его	состав	община	сохраняет	всю	полноту	своей	кафолической	
природы.	Каждая	община	входит	в	этот	союз	не	как	слагаемое,	а	потому	сам	
союз	не	есть	арифметическое	целое	слагаемых.	Общины	суть	целые	единицы,	
сложение	которых	ничего,	кроме	того	же	целого,	дать	не	может”	[2,	27].

Так,	подібна	картина	може	виглядати	дещо	утопічною	у	світі	національ-
них	держав,	—	але,	повторимо,	вона	вибудовує	собою	ідеальний	образ	спіль-
ноти,	що	виступає	й	як	образ	майбутнього	потенціального	не	лише	церков-
ного,	 але	 й	 державного	 утворення,	 здатного	 формуватися	 як	 об’єднання	
людей	на	основі	любові,	а	не	насильства,	як	антитеза	“залізу	та	крові”	в	яко-
сті	стандартного	та	надійного	способу	формування	будь-якої	нації	модерно-
вого	зразку.	Тобто	—	того,	про	що	мріяв	у	свій	час	Ф.	М.	Достоєвський:	якщо	
Католицька	Церква,	на	думку	письменника,	є	орієнтацією	на	перетворення	
Церкви	на	державу,	то	Православна,	навпаки,	закладає	підвалини	для	пере-
творення	держави	на	Церков	[див.:	1,	401].

Інша	 справа,	 що	 діалектика	 єдності	 та	 множинності,	 зняття	 дихотомії	
яких	переконливо	демонструється	єдністю	Церкви	в	її	локальних	спільно-
тах,	не	є	поки	що	запорукою	об’єднання	людей	на	основі	любові	—	вже	й	то-
му,	що	сама	Церква,	інкорпорувавшись	у	структуру	держави	спочатку	імпер-
ського,	а	потім	і	національного	кшталту,	визначилася	як	соціальний	інститут	
і	об’єднання	політичне	—	тобто,	таке,	що	існує	на	основі	владних	відносин	
і	керується	—	в	міру,	м’яко	кажучи,	не	повній	тотожності	відносин	влади	і	
відносин	любові	—	дещо	іншими	цінностями	та	імперативами.	За	відомими	
словами	І.	Канта:	“Die	Politik	sagt:	“Seid	klug	wie	die	Schlangen”;	die	Moral	
setzt	(als	einschränkende	Bedingung)	hinzu:	“und	ohne	Falsch	wie	die	Tauben”	
(“Політика	каже:	“Будьте хитромудрі, як змії”;	мораль	додає	(як	обмежуючу	
умову):	“і нехитрими, як голуби”)	[9,	229].

Щоправда,	 Кант	 наполягав	 на	 тому,	 що	 така	 відмінність	 настанов	 не	
обов’язково	 має	 бути	 саме	 протилежністю,	 маючи	 при	 цьому	 на	 увазі	 іде-
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ал	“морального	політика”,	який	встановлює	принципи	державної	мудрості	
саме	 відповідно	 до	 моралі;	 проте,	 кантівський	 ригористичний	 ідеал,	 із	 де-
що	сумнівними	перспективами	його	реалізації,	—	це	окрема	тема	для	філо-
софського	дослідження,	й	навіть	більш	складна,	ніж	взаємодія	держави	та	
Церкви	в	інтересах	людини.	Адже	як	раз	у	цьому	відношенні	проявляється	
ще	один	аспект	протилежності	держави	та	Церкви:	непрактичність	моралі	
та	висхідна	неморальність	(підкреслимо:	не	аморальність,	а	саме	немораль-
ність,	позаморальність)	політики.	

Успіх	моралі	—	це,	як	правило,	поразка	держави.	Недарма	першим	русь-
ким	святим	князем	(і	просто	першим	руським	святим)	став	не	великий	Во-
лодимир	і	не	мудрий	Ярослав	а	їх	син	та	брат,	Борис-Роман,	який,	разом	із	
братом	своїм	Глібом,	відмовився	слідувати	логіці	державної	політики	заради	
слідування	настановам	християнської	моралі.	Після	смерті	князя	Володи-
мира	дружина	казала	улюбленому	його	синові	Борису:	“Піди,	сядь	на	столі	
отця	твого,	бо	й	усі	воїни	у	тебе”.	На	що	відповів	Борис:	“Не	підніму	руки	на	
брата	свого,	та	ще	й	на	старшого,	якого	слід	мені	слухати	як	батька”.	Почув-
ши	таку	“недержавну”	відповідь,	покинула	його	дружина,	і	був	він	убитий	
Святополком	Окаянним...

Проте,	не	хотілося	б	залишати	питання	“Церква	та	влада”	на	такому	по-
хмурому	висновку.	Адже	як	раз	ця	тема	становить	собою	один	із	найбільш	
цікавих	предметів	для	філософських	розвідок	[див.:	8].	Незважаючи	на,	зда-
валося	б,	очевидну	ясність	терміну	“влада”	в	повсякденному	сенсі,	викори-
стання	 і	 цього	 слова	 без	 уточнюючої	 експлікації	 виявляється	 недостатньо	
конкретним	 для	 розуміння	 природи	 владних	 відносин.	 У	 давньогрецькій	
мові	існують	різні	значеннєві	відтінки	поняття	влади.	По-перше,	це	власне	
“кратія”,	κράτος	—	всеохоплююча	влада,	влада	як	“державство”:	панування,	
сила,	 володіння.	 По-друге,	 це	 більш	 м’яка	 влада	 ἀρχή	 —	 “архія”,	 “началь-
ництво”:	влада	як	керування,	наставляння,	керівництво.	А	по-третє,	це	влада	
в	сенсі	ἐξουσία	—	“здатність,	можливість”:	власне,	здатність	щось	робити,	—	
говорячи	сучасною	мовою,	здатність	виступати	суб’єктом	власної	дії,	здат-
ність	володіти	собою.

Цікаво,	 що	 саме	 в	 цьому	 сенсі	 поняття	 “влада”	 використовується	 й	 у	
Новому	Заповіті,	зокрема	у	відомих	словах	Апостола	Павла	з	Послання	до	
Римлян:	“...οὐ γάρ ἐστιν ἐξουσία εἰ μὴ ὑπὸ Θεοῦ· αἱ δὲ οὖσαι ἐξουσίαι ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ τεταγμέναι εἰσίν”	—	нема	бо	влади,	що	не	була	б	від	Бога;	існуючі	
ж	влади	від	Бога	установленими	є	(Рим.	13:1).	Це	місце,	особливо	в	ХХ	сто-
літті,	часто	викликало	деяке	ускладнення	в	інтерпретаторів:	невже	будь-яка	
влада,	включаючи	владу	Гітлера	чи	Сталіна,	походить,	відповідно	до	хрис-
тиянського	вчення,	безпосередньо	від	Бога?!	Тим	часом,	в	оригіналі	стоїть	
саме	ἐξουσία,	а	не	“кратія”	чи	“архія”:	будь-яка	здатність	щось	робити,	діяти,	
творити	 —	 й	 особливо	 у	 використаній	 в	 даному	 випадку	 множині,	 як	 “усі	
існуючі	здатності”,	—	поза	всяким	сумнівом,	дається	Богом,	про	що	і	гово-
риться	в	даному	посланні.	Той	же	самий	термін	використовує	й	сам	Господь	
у	своєму	зверненні	до	Пілата:	“Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ’ ἐμοῦ, εἰ 
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μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν”	—	Не	мав	би	ти	над	мною	жодної	влади,	якби	
не	було	дано	тобі	згори	(Ін.	19:11),	—	помітимо,	що	буквально	мова	йде	не	
про	“владу	над”,	а	про	“ἐξουσίαν κατ’”	—	“здатність	[діяти]	проти”!

“Влада	над”	та	“влада	для”	—	це,	на	мій	погляд,	два	принципово	відмінні	
між	 собою	 типи	 влади,	 усвідомлення	 різниці	 між	 якими	 ще	 не	 стало	 роз-
повсюдженим	 надбанням	 політичної	 філософії,	 на	 відміну	 від	 двох	 типів	
свободи,	“свободи	від”	і	“свободи	для”.	Так	само,	як	і	в	цьому	останньому	ви-
падку,	різні	аспекти	владних	відносин	акцентують	відповідно	на	деструктив-
но-насильницькому	та	на	конструктивно-творчому	аспекті	—	на	відмінності	
примусу	та	вільної	творчості.	

Отже,	варто	розрізняти	три	відмінних	поняття	влади:	влада	як	панування	
(“кратос”),	влада	як	керівництво	(“архос”),	і	влада	в	більш	широкому	і	філо-
софському	сенсі,	як	здатність	людини	до	здійснення	чогось	(“ексусія”).	За-
гальновживане	зведення	влади	лише	до	першого	з	цих	понять,	що	в	чомусь	
доповнюють	один	одного,	а	в	чомусь	і	суперечать	один	одному,	—	не	тільки	
невірно	з	погляду	науки,	а	й	неадекватно	щодо	рівня	розвитку	сучасного	нам	
суспільства.	Першим	історичним	типом	влади,	за	умов	первісного	суспіль-
ства,	була	вочевидь	влада	як	можливість,	здатність,	уміння діяти;	на	зміну	
якій	приходить	влада-начальництво	тих,	хто	вміє	діяти краще,	а	тому	—	ді-
яти	першим;	нарешті,	пізніше	виникає	і	влада	панів,	що	в	буквальному	сенсі	
володіють	своїми	рабами,	що	діють за них,	замість	них	—	звичайно,	не	в	сен-
сі	виконання	якихось	робіт,	а	в	сенсі	постулювання	себе	як	єдиного	суб’єкта	
такої	дії	—	при	чому,	суб’єкта,	відчуженого	від	самої	цієї	дії.

Багатовікове	 існування	 Церкви	 в	 умовах	 імперської	 держави,	 в	 умовах	
авторитарної	монархії	неминуче	призводить	до	нехтування	демократичним	
тлумаченням	 влади	 як	 здатності.	 Щоправда,	 перший	 тип	 влади,	 влада	 як	
державність,	залишався	все	ж	таки	атрибутом	Бога-Пантократора,	а	не	осо-
би	імператора.	Проте,	терміни	“автократія”	(тобто,	буквально,	самодержав-
ство)	і	“монархія”	(відповідно,	єдиноначальництво)	виявляються	практично	
тотожними	у	своєму	повсякденному	слововживанні.	З	філософської	точки	
зору,	це	не	зовсім	і	не	завжди	так:	у	першому	випадку	одна	людина	(король,	
цар,	імператор)	є	єдиним	джерелом	влади,	у	другому	—	єдиним	її	провідни-
ком.	 Начальствування,	 влада-керівництво	 у	 своєму	 первісному	 смислі	 не	
тотожна	владі	як	пануванню,	однак	державна	влада,	що	існує	й	існувала	в	
людському	суспільстві	в	різні	періоди	його	історії,	частіше	виникає	саме	з	
“начальництва”.	 “Начальник”,	 архонт,	 —	 той,	 хто	 починає,	 —	 насправді	 не	
більше,	аніж	“перший	серед	рівних”.	Це	чи	то	найстарший	із	членів	племе-
ні,	чи	то	найбільш	умілий	серед	всіх	первісних	мисливців,	—	той,	хто	пер-
шим	виходить	на	полювання	чи	на	війну	і	хто	може	навчати	молодь	своєму	
мистецтву.	Поступово,	однак,	начальствування	набуває	якісно	іншого	сенсу:	
вже	не	перший	серед	інших,	але	вищестоящий.	Згадаємо	історичний	термін	
“принцепс”:	перший	сенатор,	титул	ранніх	римських	імператорів,	що	не	до-
пускає	буквально	жодних	атрибутів,	які	не	входили	би	в	інтер’єр	республіки.	
Однак,	 із	часом,	з	розвитком	імперії,	коли	втрачаються	останні	формальні	
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залишки	 республіканського	 ладу,	 принципат	 закономірно	 замінюється	 до-
мінатом,	начальствування	—	владарюванням,	а	саме	слово	“принцепс”	пере-
творюється	на	“принц”	—	князь,	володар:	не	за	правом	уміння,	а	за	правом	
народження.

За	часів	“симфонії”	Церкви	та	Візантійської	імперії,	саме	імператор	ви-
ступав	як	людина,	що	здатна	діяти,	а	тому	—	й	як	предмет	особливої	уваги	
(та	 поваги)	 із	 боку	 Церкви.	 Іншими	 словами,	 розвиток	 особистості	 однієї	
людини	 досягався	 за	 рахунок	 і	 за	 допомогою	 придушення	 інших,	 тобто,	
більшості.	Але	сьогодні	розвиток	людства,	розвиток	демократії	у	найбільш	
повному	філософському	сенсі	цього	слова	призвів	до	того,	що	моральна	сві-
домість	людини	може	реально	розвитися	до	рівня	субстанціональності	сто-
совно	 зовнішніх	 форм	 соціального	 примусу.	 “Всеначальництво”	 в	 умовах	
демократії	означає	соціальну	владу	кожної	людини,	здатної	щось	робити,	у	
межах	її	власної	сфери	компетентності.	Це	є	і	влада	авторитету,	обмеженого	
сферою	свого	знання	і	своїх	здібностей:	начальник,	керівник	—	не	той,	хто	
просто	старше,	заможніше,	шляхетніше,	не	той,	хто	займає	формально	вищу	
посаду,	і	навіть	не	той,	хто	обирається	шляхом	голосування,	відкритого	чи	
таємного,	справедливого	чи	фальсифікованого,	—	а	той,	хто	більше	за	інших	
наділений	конкретною	здатністю	(“ексусією”),	хто	краще	за	всіх	знається	на	
даній	конкретній	сфері	діяльності.	

У	цьому	відношенні,	на	мій	погляд,	Церква	не	лише	не	потребує	монар-
хічної	форми	правління	як	усередині	себе,	так	і	в	державі,	в	якій	вона	існує	
емпірично,	але	навпаки	—	в	істотних	своїх	настановах	суперечить	ідеям	єди-
новладдя,	 вказуючи	 на	 потребу	 реалізації	 повноти	 влади	 як	 здатності	 для	
всіх	 людей.	 За	 словами	 о.	 С.	 Булгакова:	 “Вообще,	 связывать	 православие,	
которое	есть	религия	свободы,	с	реакционными	политическими	или	клас-
совыми	стремлениями,	представляет	собой	вопиющее	противоречие,	кото-
рое	находит	для	себя	объяснение	в	истории,	но	не	в	догматике	православия”	
[3,	340].	Монархізм	як	повага	до	“людини	здатної”	є	провісником	всезагаль-
ної	здатності	всіх	людей	без	винятку	—	й	у	цьому	плані,	як	 і	відносно	пи-
тання	 про	 універсальність	 людської	 ідентичності	 та	 позанаціональний	 ха-
рактер	Церкви,	ця	остання	формує	свого	роду	обрії	гуманізму	для	розвитку	
держави:	уможливлення	кожної	людини	мати	повноту	влади,	на	противагу	
розвитку	однієї	людини	чи	невеликого	кола	людей	за	рахунок	усіх	 інших.	
Підхід	до	людини	як	до	особистості,	тобто,	як	до	того	в	людині,	що	не	може	
розглядатися	як	об’єкт,	а	лише	як	суб’єкт,	є,	власне,	глибоко	християнським	
за	своєю	сутністю	[6,	105–106].	

Таким	 чином,	 можна	 зробити	 висновок,	 що	 Церква	 виступає	 водночас	
і	 протилежністю	 держави,	 в	 її	 абстрактно-застиглих	 історичних	 формах,	 і	
спорідненим	щодо	неї	доповненням:	Церква	не	дає	державі	перетворитися	
на	Левіафана,	надаючи	їй	духовну,	позаполітичну,	гуманістичну	“надзадачу”,	
позначаючи	для	держави,	як	говорив	В.	С.	Соловйов,	“общее	направление	
доброй	воли	человечества	и	окончательную	цель	ее	исторического	действия”	
[7,	532].	Вказуючи	на	ідеал	служіння	людини	та	Богові,	на	перспективу	ре-
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алізації	 повноти	 здатностей	 кожної	 людини	 без	 винятку,	 на	 перспективу	
реалізації	єдності	в	багатоманітності	як	об’єднання	людей	любов’ю,	а	не	на-
силлям,	—	Християнська	Церква	сприяє	затвердженню	гуманізму	як	загаль-
ного	світогляду,	в	тому	числі	й	світогляду	політичного.	Мабуть,	такий	гуч-
ний	висновок	може	звучати	занадто	нереалістично,	особливо	на	тлі	більш	
конкретних	проблем	сучасних	взаємин	Церкви	та	держави.	Проте,	в	такій	
постановці	питання	—	і	сила,	і	слабкість	філософського	підходу.	Як	такого,	
що	відкриває	нам	ідеал,	до	якого	слід	прагнути,	на	який	слід	орієнтуватись,	
намагаючись	і	здійснювати	апроксимацію	до	нього.
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Христианское	социальное	учение	—	это	не	перечень	практических	указа-
ний	для	решения	“социального	вопроса”	и	не	удачная	подборка	определен-
ных	знаний	из	области	современной	социологии,	пригодных	для	христиан-
ско-социального	обучения,	а	“интегративная	составная	часть	христианского	
учения	о	человеке”	[1].

Особое	значение	имеет	Христианское	социальное	учение,	провозглашен-
ное	христианскою	католическою	церковью	“с	первых	столетий”	[1],	в	эпоху	
индустриализма,	 что	 подтверждается	 крупными	 энцикликами	 по	 социаль-
ным	вопросам	“Rerum	novarum”	(1891),	“Quadragesimo	anno”	(1931),	“Mater	
et	Magistra”	(1961),	“Pacem	in	terris”	(1963),	“Populorum	progressio”	(1967)	и	
“Laborem	 exercens”	 (1981),	 а	 также	 Пастырским	 Постановлением	 Второго	
Ватиканского	Собора	“Gaudium	et	spes”	о	роли	Церкви	в	сегодняшнем	ми-
ре.	Спустя	20	лет	после	“Populorum	progressio”	Иоанн	Павел	II	в	энциклике	
“Sollicitudo	 rei	 socialis”	 (1987)	 вновь	 выражает	 социальную	 озабоченность	
Церкви	по	поводу	подлинного	развития	человека	и	общества	в	изменивших-
ся	условиях.	Сотая	годовщина	“Rerum	novarum”	стала	поводом	для	появле-
ния	“Centesimus	annus”	(1991),	его,	пожалуй,	самой	значительной	энциклики	
по	социальным	вопросам.

Позиция	 Ватикана	 наиболее	 полно	 изложена	 в	 “Компендиуме	 социаль-
ного	 учения	 Церкви”,	 подготовленном	 Папским	 Советом	 “Справедливость	
и	Мир”	и	опубликованном	в	2004	г.	Документ	обобщает	колоссальный	тео-
ретический	и	практический	опыт	Католической	Церкви	в	решении	актуаль-
ных	 проблем	 современности,	 включает	 весь	 корпус	 социальных	 энциклик,	
папских	 посланий	 и	 иных	 форм	 пастырского	 наставления	 с	 понтификата		
Льва	 XIII	 (1878–1903)	 до	 настоящего	 времени.	 Канонический	 статус	 этих	
документов	 различен	 (от	 телевизионных	 обращений	 и	 интервью	 Римских	
Понтификов	до	документов	II	Ватиканского	Собора),	но	все	они	являются	
частью	 так	 называемого	 “учительства	 Церкви”.	 Источниками	 социально-
го	учения	“Компендиум”	называет	Божественное	Откровение	и	Церковное	
Предание	(а	потому	базовые	принципы	учения	постоянны	и	неизменны),	а	
также	опыт	и	достижения	гуманитарных	наук	(поэтому	в	своих	конкретных	
проявлениях	учение	способно	к	обновлению	и	развитию).	Призванная	руко-
водить	поведением	человека,	социальная	доктрина	является	частью	нравст-
венного	учения	Церкви	и	относится	к	компетенции	моральной	теологии.	
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Документ	состоит	из	введения	“Целостный	и	солидарный	гуманизм”,	трех	
частей	и	заключения	“К	цивилизации	любви”.	Часть	первая	поделена	на	че-
тыре	главы,	в	которых	излагаются	фундаментальные	посылки	социального	
учения:	домостроительные	планы	Бога	по	отношению	к	человечеству	и	об-
ществу;	 миссия	 Церкви	 и	 природа	 социального	 учения;	 человеческая	 лич-
ность	и	права	человека;	принципы	и	ценности	социальной	доктрины.	Вторая	
часть	состоит	из	семи	глав	и	раскрывает	основные	темы	учения:	семья	и	брак;	
человеческий	труд;	экономическая	жизнь;	политическое	сообщество;	между-
народное	сообщество;	защита	окружающей	среды;	укрепление	мира.	Третья	
часть	 “Социальное	 учение	 и	 церковное	 действие”	 содержит	 практические	
рекомендации	по	использованию	социального	учения	в	процессе	духовной	
формации	простых	верующих	и	духовенства;	рассуждает	о	путях	практиче-
ской	реализации	принципов	социального	учения,	которое	рассматривается	
как	форма	новой	евангелизации	мира.	“Мы	предлагаем	этот	документ	и	бра-
тьям	из	других	Церквейи	Церковных	Общин,	последователям	других	рели-
гий,	а	также	всем	людям	доброй	воли,	которые	стремятся	служить	общему	
благу:	пусть	они	примут	его	как	плод	универсального	человеческого	опыта,	
отмеченного	многочисленными	знаками	присутствия	Духа	Божия”	[1,	23].

Итак,	на	уровне	конкретных	исторических	процессов	наступление	Цар-
ства	Божия	невозможно	различить	в	перспективе	какой-то	определенной	и	
окончательной	 социальной,	 экономической	 и	 политической	 организации.	
Скорее,	 о	 нем	 свидетельствует	 развитие	 человеческой	 социальности,	 кото-
рая	служит	людям	закваской	для	достижения	целостности,	справедливости	
и	солидарности,	в	духе	открытости	Трансцендентному	—	критерию	оконча-
тельной	личностной	самореализации	[1,	47].	Сам	Компедиум	состоит	из	трех	
частей	и	двенадцати	глав.

В	 Компендиуме	 перечислены	 четыре	 незыблемые	 принципа	 социально-
го	 учения	 Католической	 Церкви:	 достоинство	 человеческой	 личности,	 об-
щее	 благо,	 принцип	 вспомогательности	 (субсидиарности),	 солидарность.	
Именно	человеческая	личность	—	фундаментальный	принцип	социального	
учения	Католической	Церкви,	в	том	смысле,	что	оно	“строится	на	принци-
пе,	утверждающем	неприкосновенное	достоинство	человеческой	личности”.	
Ценность	и	достоинство	человеческой	личности	уязвлены	грехом,	“личным	
и	социальным”:	грех	не	только	ранит	конкретную	личность,	но	также	име-
ет	 социальные	 последствия,	 питающие	 “греховные	 структуры”.	 Всеобщим	
равенством	 людей	 перед	 Богом	 (все	 сотворены	 по	 Его	 образу	 и	 подобию)	
обусловлены	достоинство	человеческой	личности	и	права	человека,	первое	
из	которых	—	право	на	жизнь	с	момента	зачатия	и	до	момента	естественной	
смерти.	 Справедливое	 общество	 можно	 построить	 только	 при	 уважении	 к	
трансцендентному	достоинству	человеческой	личности,	поэтому	“ни	в	коем	
случае	 человеческую	 личность	 нельзя	 использовать	 для	 целей,	 чуждых	 ее	
собственному	развитию”.	

Человек	должен	поступать	по	свободе,	однако	эта	свобода	не	безгранична	
и	связана	с	истиной.	“Реализация	свободы	предполагает	обращение	к	естест-



75

венному	нравственному	закону,	имеющему	всеобщий	характер,	предваряю-
щему	и	объединяющему	все	права	и	обязанности”.	Естественный	закон	—	ни	
что	иное,	как	свет	разума,	дарованный	нам	Богом.	Благодаря	ему	мы	познаем,	
как	следует	поступать	и	чего	следует	избегать.	Основные	требования	общего	
блага	и	солидарности	—	всеобщее	предназначение	материальных	и	духовных	
благ,	а	также	преимущественное	внимание	к	бедным.	Принцип	вспомогатель-
ности	предполагает	участие	граждан	в	общественной	жизни	(демократия).

Вторая	часть	Компендиума	чрезвычайно	актуальна,	т.	к.	в	ней	рассматри-
вается	семья,	утверждается	ее	приоритет	по	отношению	к	обществу	и	Госу-
дарству	[1,	149–179],	и	изучаются	проблемы	брака.	Моногамный	нерастор-
жимый	брак	назван	единственной	аутентичной	формой	семьи.

Церковь	отрицает	современные	гендерные	теории,	согласно	которым	муж-
ская	и	женская	природа	—	всего	лишь	культурное	или	социальное	явление.	
Стабильность	и	нерасторжимость	брачного	союза	не	должны	опираться	ис-
ключительно	на	обязательность	отдельных	лиц,	поэтому	браку	необходимо	
придать	институциональный	характер	посредством	публичного,	социально	
и	юридически	признанного	акта.	Введение	развода	в	гражданское	законода-
тельство	укрепило	релятивистский	взгляд	на	супружеские	узы.	Церковь	не	
покидает	тех,	кто	вступил	в	повторный	брак	после	развода;	со	своей	сторо-
ны,	эти	люди,	поскольку	они	крещены,	могут	и	даже	должны	участвовать	в	
церковной	жизни.	Фактические	союзы	основаны	на	ложном	представлении	
о	свободе	выбора;	законодательное	уравнивание	семьи	и	“фактических	сою-
зов”	привело	бы	к	дискредитации	семейной	модели.	Следует	уважать	досто-
инство	человека	с	гомосексуальной	ориентацией,	что,	все-таки	не	означает	
ни	узаконивания	поведения,	не	соответствующего	нравственному	закону,	ни	
признания	права	на	брак	между	людьми	одного	пола,	с	последующим	урав-
ниванием	такого	союза	с	семьей.

Говоря	о	многочисленных	проблемах	в	сфере	человеческого	труда,	Ком-
пендиум	утверждает	достоинство	труда	как	основного	права	и	блага	челове-
ка,	которое	государство	должно	обеспечивать	и	защищать.	Признается	пра-
во	на	забастовку	и	важность	профсоюзов,	которые	в	условиях	глобализации	
призваны	 обрести	 новую	 форму.	 Экономика	 должна	 иметь	 нравственную	
подоплеку.	В	связи	с	глобализацией,	которая	“порождает	новые	надежды,	но	
ставит	и	тревожные	вопросы”,	Компендиум	отмечает	ряд	проблем,	в	первую	
очередь,	углубление	экономического	и	социального	неравенства	между	стра-
нами	[1,	180–214].

Говоря	 о	 проблемах	 политического	 сообщества,	 Компендиум	 осуждает	
смертную	 казнь:	 современное	 общество	 способно	 успешно	 бороться	 с	 пре-
ступностью	методами,	которые	обезвреживают	преступника,	но	не	оконча-
тельно	 лишают	 его	 возможности	 изменить	 свою	 жизнь	 [1,	 255].	 Далее	 со-
циальное	 учение	 называет	 одну	 из	 основных	 опасностей	 для	 современной	
демократии	 —	 этический	 релятивизм,	 который	 заставляет	 отрицать	 суще-
ствование	 объективного	 и	 универсального	 критерия.	 Называя	 обмен	 ин-
формацией	 “одним	 из	 главных	 инструментов	 демократического	 участия”,	
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Компендиум	 привлекается	 внимание	 к	 феномену	 концентрации	 печатных	
и	 телевизионных	 каналов	 как	 к	 одной	 из	 угроз	 демократической	 системе		
[1,	269–273].

Огромное	место	уделено	проблеме	международного	сообщества.	Для	раз-
решения	 конфликтов,	 возникающих	 в	 различных	 политических	 сообщест-
вах,	необходимо	обращаться	к	общим	правилам,	решительно	отказываясь	от	
мысли	прибегнуть	к	военным	действиям	[1,	282–297].	Обширная	глава	по-
священа	охране	окружающей	среды	[1,	298–318].

XI	 глава	 Компендиума	 посвящена	 теме	 защиты	 мира,	 который	 назван	
“всеобщей	ценностью	и	всеобщей	обязанностью”,	“плодом	справедливости	и	
любви”.	Насилие	“недостойно	человека”,	потому	что	“разрушает	то,	что	яко-
бы	защищает:	достоинство,	жизнь,	свободу	людей”	[1,	336].	Решительно	осу-
ждаются	геноцид,	гонка	вооружений	и	накопление	оружия	массового	унич-
тожения,	т.	е.,	биологического,	химического	и	ядерного	оружия;	вовлечение	
детей	и	подростков	в	вооруженные	конфликты.	Безоговорочно	осуждается	
терроризм,	 который	 ничем	 не	 может	 быть	 оправдан,	 тем	 более,	 не	 может	
быть	оправдан	именем	Бога:	“Профанация	и	богохульство	—	объявлять	себя	
террористами	во	имя	Божие:	Называть	“мучениками”	тех,	кто	умирает,	со-
вершая	террористический	акт,	—	значит	извращать	понятие	мученичества”		
[1,	336–337].

Третья	часть	Компендиума	посвящена	вкладу	учения	Церкви	в	созидание	
общества.	Введение	принципов	Евангелия	в	социальную	жизнь	—	дело	хри-
стиан-мирян,	чье	присутствие	в	социальной	сфере	есть	“служение,	знак	и	вы-
ражение	любви”	[1,	343–367].	Вот	почему	важно,	чтобы	социальное	учение	
стало	неотъемлемой	частью	воспитания	мирян,	ведь	для	них	политическая	
деятельность	—	ни	что	иное,	как	выражение	и	требование	христианского	дол-
га	служить	другим	людям.

Компендиум	 завершается	 утверждением:	 Церковь	 своим	 социальным	
учением	стремиться	содействовать	созиданию	“цивилизации	любви”,	сделав	
любовь	“постоянной	и	высшей	нормой	всякого	действия”	[1,	375].

В	отличие	от	Католической	Церкви,	“социальная	проблематика	для	Рус-
ской	 Православной	Церкви	 —	 область	 достаточно	новая”	 [2].	 Речь	 идет	 не	
о	 частных	 богословских	 мнениях	 и	 учениях	 отдельных	 православных	 мы-
слителей,	 но	 о	 кодифицированной	 и	 утвержденной	 собором	 позиции	 Цер-
кви.	Сама	идея	сформулировать	социальное	учение	РПЦ	возникла	лишь	в		
1994	 г.	 Документ	 под	 названием	 “Основы	 социальной	 концепции	 РПЦ”		
принят	на	Архиерейском	соборе	в	августе	2000	г.	“Основы”	во	многом	уни-
кальны:	в	преамбуле	подчеркивается,	что	на	момент	их	разработки	не	суще-
ствовало	аналогичных	документов	в	других	Автокефальных	Православных	
Церквях.	

Формулируя	“Основы”	именно	как	долгосрочную	программу	обществен-
ного	служения	Церкви,	авторы	документа	рассматривают	именно	Церковь	в	
качестве	единого	организующего	стержня,	на	который	“нанизываются”	все	
представленные	в	“Основах”	проблемы	и	сюжеты.	
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Данный	 подход	 определяет	 и	 внутреннюю	 композицию	 “Основ”.	 Доку-
мент	[3]	состоит	из	16	тематических	разделов.	После	изложения	основных	
богословских	положений,	на	которых	зиждется	социальное	учение,	документ	
излагает	позицию	РПЦ	по	следующим	вопросам:	Церковь	и	нация;	Церковь	
и	государство;	соотношение	христианской	этики	и	светского	права;	Церковь	
и	политика;	труд;	собственность;	война	и	мир;	преступность,	наказание,	ис-
правление;	личная,	семейная	и	общественная	нравственность;	здоровье	лич-
ности	 и	 народа;	 биоэтика;	 Церковь	 и	 проблемы	 экологии;	 светские	 наука,	
культура	и	образование;	Церковь	и	СМИ;	международные	отношения,	про-
блемы	 глобализации	 и	 секуляризации	 мира.	 Единственными	 источниками	
социального	учения	“Основы”	называют	Божественное	Откровение	и	Цер-
ковное	Предание,	а	также	“опыт	бытия	РПЦ	в	социуме”.	

Важным	отличием	“Компендиума”	от	“Основ”	является	самостоятельный	
раздел	“Социальное	учение	и	церковное	действие”,	в	котором,	в	частности,	
говорится	 о	 той	 роли,	 какую	 социальному	 учению	 надлежит	 сыграть	 в	 ду-
ховной	формации	католика-мирянина.	Освоение	его	основ	призвано	сделать	
мирянина	способным	эффективно	справляться	с	повседневными	задачами	в	
культурной,	социальной,	экономической	и	политической	сферах,	развивать	в	
нём	чувство	долга,	направленное	на	служение	общему	благу;	во-вторых,	вос-
питывать	политическую	совесть,	или	делать	его	готовым	к	осуществлению	
политической	власти	[1,	349].	Но	главная	задача,	стоящая	перед	верующим	в	
социальной	сфере	—	это	служение	человеческой	личности,	которое	находит	
своё	выражение	в	том	числе	и	в	стремлении	к	собственному	внутреннему	об-
новлению	[1,	359].	

Документ	РПЦ	не	выделяет	проблему	социального	действия	в	качестве	
самостоятельного	 предмета,	 обозначая	 данную	 тему	 по	 ходу	 рассуждения	
в	различных	разделах	“Основ”;	и	совсем	не	предлагает	своего	видения	то-
го,	 каким	 образом	 социальное	 учение	 может	 служить	 для	 духовной	 фор-
мации	верующих-православных.	Социальное	действие	предстает	лишь	как	
одна	 из	 разновидностей	 церковного	 служения,	 которое	 реализуется	 двоя-
ко:	“через	прямую	проповедь”	и	“через	благие	дела,	направленные	на	улуч-
шение	 духовно-нравственного	 и	 материального	 состояния	 окружающего		
мира”	[3].

Еще	одним	значимым	отличием	двух	опытов	социального	учения	можно	
считать	внутреннюю	установку,	заложенную	в	“Компендиуме”	и	в	“Основах”	
их	создателями.	Документ	РПЦ	является	в	значительной	степени	рассужде-
нием	о	тех	идеальных	условиях,	в	которых	Русская	Православная	Церковь	
и	 образующие	 ее	 верующие	 могли	 бы	 наиболее	 полно	 реализовывать	 раз-
личные	 формы	 христианского	 служения	 (христианское	 служение	 понима-
ется	как	системообразующая	идея	христианского	образа	жизни);	в	то	время	
как	подготовленный	Ватиканом	документ	демонстрирует	в	первую	очередь	
стремление	 сформулировать	 неизменные	 во	 времени	 и	 универсальные	 по	
содержанию	принципы,	которым	должно	соответствовать	любое	достойное	
человека	общество.	
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Именно	эти	принципы,	укорененные	в	Откровении	и	человеческой	при-
роде,	 могли	 бы,	 по	 мнению	 создателей	 “Компендиума”,	 стать	 критерием	
оценки	социальных	феноменов	и	социального	действия	в	любой	среде.	Этих	
принципов	четыре.	Принцип	равного	достоинства	всех	людей	самоочевиден,	
поскольку	 каждый	 человек	 носит	 в	 себе	 образ	 Бога.	 Принцип	 общего	 бла-
га	(его	определение	впервые	в	развернутой	форме	было	сформулировано	на		
II	Ватиканском	соборе)	подразумевает	совокупность	тех	условий	обществен-
ной	жизни,	которые	позволяют	и	обществам,	и	отдельным	их	членам	полнее	
и	быстрее	достигать	своего	совершенства	[1,	116].	При	этом	правильно	поня-
тое	общее	благо	не	должно	противоречить	защите	и	утверждению	примата	
личности	и	основных	проявлений	ее	социальной	природы.	Принцип	“субси-
диарности”	(от	лат.	subsidium	—	помощь)	подразумевает	любые	виды	содей-
ствия,	которые	оказываются	государством	и	гражданским	обществом	мень-
шим	социальным	образованиям	и	отдельным	личностям.	“Субсидиарность”	
призвана	защищать	“изначальные”	проявления	человеческой	социальности	
[1,	130–131],	позволяет	развивать	и	стимулировать	“участие”,	или	“различ-
ные	 виды	 деятельности,	 посредством	 которых	 гражданин,	 индивидуально	
или	объединившись	с	другими,	прямо	или	через	своих	представителей,	вно-
сит	вклад	в	культурную,	экономическую,	социальную	и	политическую	жизнь	
гражданского	 сообщества,	 к	 которому	 он	 принадлежит”	 [1,	 131].	 В	 основе	
данного	 принципа	 —	 представление	 о	 первичности	 человека	 как	 субъекта	
действия,	а	также	о	природе	общества,	целью	которого	является	достижение	
общих	 благ,	 необходимых	 для	 развития	 отдельных	 личностей.	 Четвертым	
принципом	 является	 солидарность,	 которая	 понимается	 и	 как	 социальный	
принцип,	организующий	общественные	институты,	и	как	нравственная	до-
бродетель,	принадлежащая	сфере	справедливости	[1,	134].	

В	то	же	время	существуют	области,	в	которых	священнослужители	и	ка-
нонические	церковные	структуры	не	могут	оказывать	помощь	государству,	
сотрудничать	с	ним.	Это:	а)	политическая	борьба,	предвыборная	агитация,	
кампании	в	поддержку	тех	или	иных	политических	партий,	общественных	
и	 политических	 лидеров;	 б)	 ведение	 гражданской	 войны	 или	 агрессивной	
внешней	войны;	в)	непосредственное	участие	в	разведывательной	и	любой	
иной	деятельности,	требующей	в	соответствии	с	государственным	законом	
сохранения	тайны	даже	на	исповеди	и	при	докладе	церковному	Священно-
началию	[3,	III.8]	

Между	тем	для	христианского	правосознания	идея	свободы	и	прав	чело-
века	неразрывно	связана	с	идеей	служения.	Права	нужны	христианину	пре-
жде	всего	для	того,	чтобы,	обладая	ими,	он	мог	наилучшим	образом	осущест-
вить	свое	высокое	призвание	к	“подобию	Божию”,	исполнить	свой	долг	перед	
Богом	и	Церковью,	перед	другими	людьми,	семьей,	государством,	народом	и	
иными	человеческими	сообществами	[3,	IV.7].	

Подводя	 итог	 сравнению	 социальных	 доктрин	 католической	 и	 право-
славной	церквей,	следует	отметить,	что	католическая	социальная	доктрина	
выглядит	 более	 продуманной	 и	 более	 современной,	 отвечающей	 задачам	
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глобального	 общества.	 Акцент	 на	 автономии	 личности,	 ее	 самоценности	
не	 только	 способствует	 большей	 гуманизации	 жизни	 ообщества,	 но	 и	 дает	
возможность	людям	в	современных	условиях	выбирать	для	себя	более	неза-
висимую	позицию	не	только	по	отношению	к	власти,	но	и	по	отношению	к	
церкви.	Католическая	доктрина	опирается	на	западную	систему	ценностей,	
доктрина	 православной	 церкви	 больше	 соответствует	 духу	 коллективного	
сознания,	присущему	восточным	славянам.
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Церква в Умовах революЦії  
і  громадЯнської віЙни 1917–1920 рр. 

Церква,	як	соціальний	інститут,	існує	і	розвивається	у	взаємозв’язку	з	ін-
шими	суспільними	і	політичними	структурами,	і	відчуває	ті	ж	проблеми	в	
умовах	соціально-економічних	потрясінь.	Не	був	винятком	і	період	1917–
1920	рр.	Багаторічна	і	руйнівна	громадянська	війна	обернулася	для	церкви	
справжньою	катастрофою.	Проте,	церква	намагалася	зберегти	свій	вплив	на	
масу	вірних,	прагнула	реалізовувати	власне	призначення	в	екстремальних	
умовах.	Конкретні	факти	антицерковної	політики	більшовиків,	відмова	від	
Бога	широких	верств	населення,	неможливість	священнослужителів	зали-
шатися	 неупередженими	 спостерігачами	 братовбивчої	 бойні	 чинили	 нега-
тивний	вплив	на	діяльність	церкви.	Тому	особливо	важливим	є	розгляд	пи-
тання	про	відносини	церкви	та	держави	в	період,	коли	державна	влада	або	
слабшала	до	повного	зникнення,	або	зловживала	терористичними	методами	
управління.

До	1917	року	авторитет	церкви	серед	широких	народних	мас,	та	у	вищих	
шарах	 суспільства	 Російської	 імперії	 значно	 впав.	 Цьому	 сприяла	 сино-
дальна	система,	при	якій	церква	була	повністю	підпорядкована	державі,	і	в	
значній	мірі	відірвана	від	суспільства.	Всі	сторони	церковного	життя,	аж	до	
висвячення	 духовенства	 і	 тематики	 проповідей,	 жорстко	 контролювалися	
державою.	Церква	не	мала	можливості	висловлювати	свою	думку	з	гострих	
соціальних	проблем.

Багато	 представників	 парафіяльного	 духовенства	 не	 відповідали	 висо-
кому	 званню	 пастиря.	 У	 парафіях	 значного	 поширення	 набули	 такі	 сумні	
явища	як	невіра,	відсутність	благоговіння	перед	святинею,	грошолюбство,	
формальне	ставлення	до	свого	служіння,	байдужість	до	потреб	пастви.	Ма-
теріальне	становище	духовенства	було	складним:	поряд	з	багатими	міськи-
ми	 парафіями	 існувала	 маса	 бідних	 сільських	 храмів.	 Більшість	 кліриків	
жила	 дуже	 скромно,	 навіть	 бідно,	 і	 була	 змушена	 у	 першу	 чергу	 знаходи-
ти	кошти	на	прожиток,	а	вже	потім	думати	про	релігійне	виховання	пастви.	
Заради	шматка	хліба	духовенству	часто	доводилося	принижуватися	перед	
заможними	прихожанами.	Дані	обставини	приводили	до	того,	що	багато	ви-
хідців	із	священицького	середовища	прагнули	порвати	з	духовним	станом.	
У	численних	монастирях	також	не	було	належного	благочестя.	Люди	часто	
йшли	в	них	не	через	любов	до	Бога,	а	через	життєві	негаразди	чи	матеріаль-
ну	невлаштованість.
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Ці	обставини	не	дозволили	церкви	виступити	консолідуючою	силою	під	
час	революційних	потрясінь.	Діюча	армія	була	укомплектована	в	основному	
селянами,	які	втомилися	від	лих	воєнного	часу,	і	стали	легкою	здобиччю	для	
різного	роду	революціонерів,	які	скористалися	важким	становищем	країни	
для	дестабілізації	обстановки	з	метою	захоплення	влади.	Більшість	солдатів	
відійшла	від	церкви.

Після	Лютневої	революції	до	влади	в	країні	прийшов	Тимчасовий	уряд,	
який	сприймався	суспільством	як	перехідний	етап	від	монархії	до	буржуаз-
ної	республіки.	Передбачалося,	що	він	буде	правити	до	скликання	Установ-
чих	Зборів,	всенародного	законодавчого	органу,	який	повинен	був	зібратися	
в	кінці	1917	року	і	вирішити	подальшу	долю	Росії.

Нова	влада	провела	ряд	заходів	з	секуляризації	суспільства.	20	березня	
1917	р.	були	скасовані	національні	та	віросповідні	обмеження.	Тепер	для	за-
няття	важливих	державних	посад	і	для	комерційної	діяльності	не	було	по-
трібно	належати	до	православної	віри.	14	липня	був	прийнятий	закон	про	
свободу	совісті.	У	нових	історичних	умовах	населення	продовжувало	звер-
татися	до	релігійних	постулатів,	як	орієнтирів	у	незвичній	соціально-полі-
тичній	реальності.	Влітку	1917	року	в	м.	Костянтинівка	Катеринославської	
губернії	 було	 створено	 “Добровільне	 товариство	 людинолюбства”,	 для	 до-
помоги	“сиротам,	убогим,	калікам,	сліпим,	старим	і	непридатним	до	життя”.	
Голова	виконкому	місцевої	Ради	звернувся	до	громадян:	“Де	ж	наша	мета	за-
повітна,	та	слова	великого	нашого	вчителя	Ісуса,	який	заповідав	нам	любити	
один	одного?	Кожен	вільний	запитає	себе	—	де	ми	і	куди	йдемо?”	[1,	арк.	10].	
При	складанні	списків	виборців	під	час	підготовки	виборів	до	Установчих	
зборів,	чорносотенці	намагалися	перешкодити	цій	кампанії,	заявляючи,	що	
“антихристи	переписують,	а	потім	будуть	накладати	печатку	на	руки.	Хто	ж	
іде	проти	Христа	і	його	вчення?”	[1,	арк.	16	зв.].

25	жовтня	1917	р.	відбувся	державний	переворот,	в	результаті	якого	вла-
ду	в	країні	захопила	партія	більшовиків	на	чолі	з	В.	І.	Леніним.	Відповідно	
до	марксистської	ідеології,	яку	сповідувала	ця	партія,	нова	влада	спробува-
ла	здійснити	абсолютно	утопічну	авантюру:	створити	досконале	безкласо-
ве	суспільство.	Так	як	в	основі	марксизму	лежить	богоборчий	атеїзм,	який	
заперечує	існування	Бога,	та	стверджує	можливість	побудови	“раю	на	зем-
лі”	виключно	людськими	силами,	то,	природно,	нова	влада	почала	безком-
промісну	боротьбу	з	релігією.	Ця	боротьба	з	самого	початку	носила	прин-
циповий	характер,	так	як	саме	існування	церкви	у	радянському	суспільстві	
спростовувало	ідеологію	більшовиків.	Вже	2	листопада	була	оприлюднена	
так	звана	“Декларація	прав	народів	Росії”,	відповідно	до	якої	церква	відтор-
галася	від	усіх	сфер	громадянського	та	суспільного	життя.	Повністю	скасо-
вувалися	 всі	 релігійні	 привілеї	 та	 обмеження.	 11	 грудня	 1917	 р.	 декретом	
наркома	освіти	конфіскувалися	всі	релігійні	навчальні	заклади,	а	їх	майно	
переходило	державі.	Система	духовної	освіти	в	Росії	була	знищена.

17–18	грудня	були	прийняті	декрети	зі	шлюбного	законодавства.	Відпо-
відно	до	них,	юридичну	силу	отримував	лише	цивільний	шлюб.	Реєстрація	
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народжень,	шлюбів,	розлучень	та	смертей	здійснювалася	тепер	тільки	дер-
жавними	 органами.	 При	 цьому	 процедура	 укладення	 шлюбів	 і	 розлучень	
максимально	спрощувалася.	Це	призвело	до	загального	падіння	морально-
сті,	і	в	значній	мірі	зумовило	появу	безпритульних	дітей.

23	 січня	 1918	 р.	 був	 опублікований	 декрет	 “Про	 свободу	 совісті”.	 Від-
повідно	 до	 цього	 документа,	 церква	 втрачала	 свій	 привілейований	 статус.	
Скасовувалися	переваги	або	привілеї	на	підставі	віросповідання.	Школа	ві-
докремлювалася	від	церкви,	викладання	релігійних	віровчень	в	державних,	
громадських	та	приватних	навчальних	закладах,	де	викладалися	загально-
освітні	предмети,	було	заборонено.	Всі	релігійні	громади	дорівнювалися	в	
очах	держави	до	приватних	товариств	та	спілок,	та	підпорядковувалися	від-
повідному	законодавству.

В	 основному,	 ці	 норми	 відповідали	 конституційним	 засадам	 світських	
держав	новітнього	часу.	Принципова	новизна	полягала	в	останніх	парагра-
фах	 декрету:	 “Ніякі	 церкви	 та	 релігійні	 громади	 не	 мають	 права	 володіти	
власністю,	прав	юридичної	особи	вони	не	мають.	Все	майно	церков	та	ре-
лігійних	товариств	оголошується	народним	надбанням.	Будинки	й	предме-
ти,	 призначені	 спеціально	 для	 релігійних	 цілей,	 віддаються	 владою	 у	 без-
коштовне	 користування	 відповідних	 релігійних	 громад”.	 Всі	 релігійні	 та	
церковні	громади	були	оголошені	приватними,	і	турботи	про	забезпечення	
їх	 членів	 покладалися	 на	 вірних,	 згідно	 з	 декретом	 про	 відділення	 церкви	
від	держави	від	22	січня	1919	р.	Уряд	позбавив	права	на	пенсію	від	держави	
службовців	духовного	відомства.	З	іншого	боку	було	оголошено,	що	пенсій-
ні	капітали	духовного	відомства	не	можуть	бути	націоналізовані	[2,	арк.	6].	
Ті	священнослужителі,	хто	оформив	пенсію	до	декрету,	мали	на	неї	право,	
так	як	закон	був	позбавлений	зворотної	сили.	Лунали,	правда,	окремі	про-
позиції	“позбавити	духовенство	не	тільки	пенсій	від	держави,	а	й	пенсійних	
капіталів,	застосувавши	це	як	каральну	міру”	[2,	арк.	13зв.].

У	1920	р.	вийшла	чергова	інструкція	“Про	церковні	та	релігійні	товари-
ства”.	Вони	позбавлялися	прав	юридичної	особи,	окремим	членам	товариства	
дозволялося	влаштовувати	тільки	складчини.	“Благодійні,	просвітницькі	та	
інші	товариства,	які	витрачають	кошти	на	релігійні	цілі,	підлягають	закрит-
тю”	[3].

Періодична	зміна	влади	під	час	громадянської	війни	найбільше	відбива-
лася	на	становищі	викладачів	закону	Божого.	При	більшовиках	вони	усува-
лися	від	роботи,	при	поверненні	нерадянських	урядів	знову	починали	викла-
дання.	У	залізничному	училищі	Одеси	на	початку	1918	р.	назрів	конфлікт	
між	педагогами	та	батьками	учнів,	які	скаржилися	попечителю	навчального	
округу:	“В	училищі	як	був	старий	режим,	так	і	залишився.	Учнів	примушу-
ють	вчити	закон	Божий,	змушують	писати	письмові	відповіді	без	чернеток”	
[4,	 арк.	 9,	 9зв.].	 Відділи	 освіти	 пропонували	 замінювати	 вільні	 від	 закону	
Божого	 години	 в	 школах	 “зборами,	 виставами,	 екскурсіями,	 музичними	 і	
вокальними	заняттями”	[5].	У	1919	р.,	повернувшись	до	України,	більшови-
ки	знову	скасували	викладання	закону	Божого.	Рішення	про	його	вивчення	
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надавалося	“вільній	волі	учнів	та	їх	батьків”,	у	разі	відсутності	приміщення	
могли	бути	використані	шкільні	приміщення	у	позаурочний	час	[6,	арк.	12].

Бахмутська	газета	“Червоний	вал”	у	1919	р.	ділилася	зі	своїми	читачами	
наступною	інформацією:	 “Шкільне	життя	у	нашому	місті	йде	цілком	нор-
мально.	Вихованці	наших	шкіл	не	дуже	хвилюються	світовими	подіями.	Ди-
вує,	наскільки	наша	школа	відстала	від	життя.	Наша	школа	не	створювала	
корисних	громадян,	вона	створювала	відомий	клас	кар’єристів.	Розкриттям	
дверей	 для	 народу	 шкільне	 питання	 ще	 не	 вирішується:	 і	 саму	 школу	 по-
трібно	 реформувати.	 Потрібно	 звільнити	 її	 від	 усього	 середньовічного	 ба-
ласту,	 як-то:	 закон	 божий,	 класичні	 мови	 і	 інші	 непотрібні	 предмети.	 Тре-
ба	наблизити	школу	до	життя,	потрібно	зробити	її	вільною	установою”	[7].		
У	1920	р.	місцеві	Ради	скасували	домашні	завдання	школярам,	і	оголосили	
додатковий	 вільний	 день	 за	 рахунок	 уроків	 закону	 Божого,	 “призначений	
для	екскурсій,	зборів	та	ін.”	[8,	арк.	50].

10	 липня	 1918	 року	 була	 затверджена	 перша	 радянська	 конституція,	
яка	 позбавила	 духовенство	 виборчих	 прав.	 Багатьох	 прав	 позбавлялися	 й	
діти	духовенства,	 зокрема,	 їм	заборонявся	вступ	до	вищих	навчальних	за-
кладів.	Викладачі	віровчення	при	поверненні	Радянської	влади	не	отриму-
вали	 плату	 за	 відпрацьований	час	 [3].	 Крім	 того,	особи	 духовного	сану	 не	
могли	займати	“ніяких	посад	з	навчальної	частини	у	навчальних	закладах”		
[11,	арк.	50].	Радянський	уряд	вирішив	створити	спеціальну	установу,	яка	
безпосередньо	 займалася	 б	 вирішенням	 пов’язаних	 з	 церквою	 питань	 або,	
точніше	 кажучи,	 здійснювала	 б	 керівництво	 у	 боротьбі	 з	 нею.	 19	 квітня		
1918	р.	була	створена	спеціальна	“ліквідаційна”	комісія	при	народному	ко-
місаріаті	юстиції	для	проведення	у	життя	декрету	від	23	січня.	З	назви	цього	
відділу	видно,	що	більшовики	розраховували	на	швидке	відмирання	релігії	
у	новому	суспільстві.

Антицерковна	політика	Радянської	влади	знайшла	підтримку	серед	ши-
роких	верств	суспільства.	Уже	в	1917	році,	ще	до	приходу	до	влади	більшо-
виків,	 країною	 прокотилася	 хвиля	 вбивств	 священнослужителів,	 грабежів	
храмів,	святотатств,	причому	здійснювали	це	не	свідомі	атеїсти,	а	хулігани,	
схвалювані	більшістю	населення.	Буквально	з	перших	днів	Радянської	вла-
ди	почалося	активне	закриття	монастирів	 і	парафіяльних	храмів.	У	1918–	
1920	 рр.	 в	 адміністративному	 порядку	 було	 закрито	 673	 монастиря	 з		
1025	дореволюційних	обителей.	25	січня	1918	р.	групою	революційних	сол-
датів	 в	 Києві	 був	 убитий	 Володимир,	 митрополит	 Київський,	 перший	 ар-
хієрей,	 який	 прийняв	 мученицьку	 кончину	 під	 час	 Радянської	 влади.	 Об-
ставини	його	вбивства	показали,	що	і	серед	частини	церковної	громади	не	
було	належного	морального	рівня	і	мужності	перед	гонителями.	Ченці	Ки-
єво-Печерської	 Лаври,	 де	 проживав	 святитель,	 не	 зробили	 жодної	 спроби	
захистити	свого	архіпастиря,	хоча	їх	було	набагато	більше,	ніж	солдатів,	які	
вторглися	до	Лаври.	Побоюючись	нової	влади,	братія	навіть	не	хотіла	влаш-
тувати	своєму	архієрею	урочисте	поховання	в	Лаврі,	збираючись	таємно	на-
дати	його	тіло	землі	в	одному	з	віддалених	монастирів.	Лише	після	того,	як	
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більшовики	видали	указ,	в	якому	намагалися	зняти	з	себе	відповідальність	
за	злочин,	митрополит	був	похований	з	належною	честю.

Внаслідок	 утопічної	 економічної	 політики	 нової	 влади,	 і	 в	 результаті	
жахливих	злодіянь	революціонерів,	в	1918	році	почався	збройний	опір	біль-
шовикам.	Всюди	спалахували	повстання	й	формувалися	загони.	Вже	вліт-
ку	влада	більшовиків	висіла	на	волосині.	З	півдня	комуністам	загрожувала	
Біла	армія	генерала	Денікіна,	на	заході	Україна	була	у	руках	Центральної	
Ради,	на	сході	повстав	чехословацький	корпус.	У	районах,	що	залишалися	
під	контролем	більшовиків,	спалахували	селянські	бунти,	викликані	грабе-
жами	селян	новою	владою.	До	антирадянських	виступів	приєдналися	і	ши-
рокі	маси	робітників,	які	переконалися	в	тому,	що	нова	влада	лише	декла-
рує	себе	як	робітничо-селянську,	а	насправді	веде	антинародну	політику.	На		
VII	 з’їзді	 РКП	 (б)	 в	 березні	 1919	 р.	 комуністи	 зробили	 ставку	 на	 повне	 і	
швидке	відмирання	церкви,	що	й	знайшло	своє	відображення	в	прийнятій	
програмі	партії.	Вважалося,	що	“цілеспрямованою	системою	виховання”,	а	
також	 “революційним	 впливом”,	 під	 яким	 малися	 на	 увазі	 також	 репресії,	
церква	скоро	буде	знищена.	У	радянській	атеїстичній	літературі	цей	період	
боротьби	з	церквою	отримав	назву	“бурі	і	натиску”.

Церква	намагалася	у	межах,	дозволених	релігійним	віровченням,	нади-
хати	паству	на	боротьбу	з	більшовизмом,	надавати	антирадянським	силам	
моральну	підтримку.	Вона	на	всьому	протязі	воєнних	років	була	опорою	вір-
них,	повертала	силу	людям,	що	впали	духом.

Командувач	армії	УНР	М.	В.	Омелянович-Павленко	згадував	про	події	
листопада	1917	р.	у	Катеринославі:	“Озирнувши	війська,	я	пішов	до	Собору,	
щоб	особисто	запросити	Владику	у	середину	військового	каре,	й	тім	перед	
усім	військом	продемонструвати	почесну	роль	церкви	в	Нашій	Українській	
Державі.	Не	буду	зупинятися	на	подробицях	опису	служби	Божої,	що	пра-
вилася	українською,	при	чому	співав	великий	хор	Петровського”	[11].

Учасник	 Білого	 руху	 М.	 Г.	 Дроздовський	 у	 1918	 році,	 під	 час	 переходу	
свого	загону	на	Дон,	зупинявся,	як	правило,	в	будинках	священнослужите-
лів.	У	німецькій	колонії	Ейгенфельд	була	організована	тріумфальна	зустріч:	
“музика,	маса	народу,	зелень,	кидають	квіти.	Пастор	з	дружиною	та	своячкою	
зустрічає	наш	штаб,	запрошує	до	себе,	ніяково	відмовити	цій	привітності”.	
Колона	зупинилася	на	привал.	“Виносять	молоко,	хліб,	сало,	яйця,	роздають	
цілі	окости,	прикрашають	квітами.	Штаб	у	пастора,	частування	за	сервірова-
ним	столом,	біла	скатертина,	вино	—	остання	пляшка”.	Але	священики	були	
різні.	Ближче	до	Ростова	дроздовці	“багато	перехопили	червоногвардійців,	
що	розбігалися,	захопили	частину	важливих.	Трьох	повісили,	залишили	ви-
сіти	до	відходу,	вказали,	що	є	і	буде	відплата.	Попа-червоногвардійця	видер-
ли.	Тільки	заради	священства	не	розстріляли,	ходив	з	рушницею	з	червоною	
гвардією,	 брав	 награбоване,	 закрив	 церкву	 і	 пограбував	 її.	 Йде	 очищення,	
йде	відплата”	[12].

У	Харкові,	в	листопаді	1918	р.,	“під	величними	склепіннями	Миколаїв-
ської	церкви”	пройшла	панахида	“по	першим	жертвам	першого	року	війни”.	
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“Невже	ці	нечувані	жертви	нічого	не	спокутували,	нічого	не	виправдали,	ні-
чого	не	дали	і	не	дадуть,	окрім	сліз,	горя,	жаху,	ганьби	і	нового	озлоблення?”	
[13].

Роман	 Гуль,	 офіцер,	 який	 служив	 у	 гетьмана	 Скоропадського,	 опинив-
шись	в	полоні	у	петлюрівців,	спостерігав	організовану	ними	церковну	служ-
бу:	“У	тому	ж	залі	служили	всеношну	...	Зал	переповнений.	Священик	добре,	
з	почуттям	служить.	Моляться	заарештовані.	Тут	же	стоять,	хрестяться	і	по-
хмуро	дивляться	на	нас	озброєні	січовики”	[14].

Іван	 Бунін,	 згадуючи	 про	 1919	 рік,	 в	 “Окаянних	 днях”	 писав:	 “Так	 все	
моторошно	і	гидко	навколо,	що	тягне	до	церкви,	в	ці	останні	притулки,	ще	
не	 залиті	 потопом	 бруду	 і	 звірства”	 [15,	 c.	 96].	 І	 ще	 через	 кілька	 місяців:		
“Часто	заходимо	до	церкви,	і	всякий	раз	до	сліз	захоплює	спів,	поклони,	вся	
ця	благоліпність	і	пристойність”	[15,	c.	170].	Втім,	настрої	вірних	могли	бути	
різними.	Напередодні	приходу	білогвардійців	до	Києва,	в	одному	з	будинків	
по	Садовій	вулиці,	в	саду	були	розстріляні,	 і	тут	же	закопані	останні	жер-
тви	більшовицького	терору.	“Конюшня	вже	давно	служила	катівнею”.	Після	
відходу	червоних,	був	організований	церковний	хід,	який	рушив	до	садиби	
з	хоругвами	і	іконами.	“На	обличчях	прочан	було	видно	більше	злоби	та	не-
нависті,	ніж	радості	й	подяки”	[16,	с.	228].

Омелянович-Павленко	писав	про	роль	церкви	під	час	“Зимового	походу”	
армії	УНР:	“Присутність	у	війську	Українському	священників	та	щире	вико-
нування	релігійних	треб	також	дуже	імпонувало	селянським	масам;	можна	
було	спостерігати,	як	у	спільній	молитві	село	и	військо	єдналося	у	загальній	
журбі	про	долю	рідного	краю;	при	похоронах	вбитих	або	померлих	від	тифу	
козаків	 звичайно	 брало	 участь	 все	 село	 —	 всі	 жінки	 загалом	 клопоталися,	
щоб	прибрати	гарно	покійника,	кладучи	його	в	домовину.	Святочно,	з	вели-
ким	піднесенням	духу	відбувався	такий	похорон,	и	тут	над	новою	труною	
знов	 було	 єднання.	 На	 крові	 та	 сльозах	 зміцнилася	 козацька	 й	 селянська	
думка	—	прокльони	та	заклики	до	помсти	змішувались	зі	співом	гімну	“Ще	
не	вмерла	Україна”.	У	церквах	священики	в	казаннях	своїх	несли	живе	слово	
й	розбуджували	любов	до	рідної	країни,	закликаючи	до	боротьби	за	неї;	на	
майданах,	базарах,	в	корчмах,	на	подвір’ях	 і	по	хатах	—	старшина,	козаки,	
урядовці,	 кожен	 по	 своїй	 силі	 й	 розумінню,	 проводиться	 інформаційно-а-
гітаційна	діяльність.	Похід	надалі	фактично	ставав	політичною	демонстра-
цією,	що	й	підготувало	весняні	події	1920	р.	Національні	й	республіканські	
демократичні	заклики	армії	притягали	симпатії	широких	мас	населення	до	
себе”	[11].

У	білому	Криму	широко	використовувався	пропагандистський	потенці-
ал	 церкви.	 Так,	 у	 серпні	 1920	 р.	 професор	 С.	 М.	 Булгаков	 розробив	 текст	
відозви	до	народу	і	червоноармійців	до	призначеного	на	14	вересня	дня	по-
каяння.	При	евакуації	білих	з	Курська	єпископ	Феофан	вивіз	чудотворний	
образ	Знам’янської	(Курської)	Божої	Матері	спочатку	до	Таганрогу,	а	потім	
до	 Сербії.	 14	 вересня	 1920	 р.	 ікона	 прибула	 до	 Севастополя.	 Її	 зустрічали		
П.	М.	Врангель,	уряд,	військо	та	маса	народу.	Постійне	перебування	ікони	
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планувалося	у	Володимирському	соборі,	але	14	листопада	вона	знову	була	
евакуйована	[17,	с.	15].	Багато	ієрархів	були	помічені	у	формуванні	у	пастви	
ксенофобських	 настроїв.	 Восени	 1920	 року	 в	 Сімферополі	 з’явився	 відо-
мий	московський	священик	Востоков,	який	втік	від	більшовиків	на	південь.	
“Щонеділі,	після	служби	у	кафедральному	соборі,	він	вимовляв	з	амвона	га-
рячі	промови,	закликаючи	до	боротьби	з	єврейством,	яке	поневолило	росій-
ський	народ	за	допомогою	більшовиків”	[18,	с.	45].

В	ході	війни	наростала	взаємна	ненависть,	поширився	терор,	у	тому	числі	
і	проти	діячів	церкви.	Особливо	багато	жертв	було	в	місцях,	де	йшли	бойо-
ві	дії.	В	одному	з	містечок	центральної	Росії	червоні	розстріляли	архієрея	і	
декількох	священиків	лише	за	те,	що	вони	нібито	зустрічали	білих	дзвоном.	
Розстрілювали	церковнослужителів	часто	навіть	без	суду,	для	залякування	
населення.	В	одній	Харківській	єпархії	за	шість	місяців	з	грудня	1918	по	чер-
вень	1919	року	загинуло	70	священиків.

Церковні	служителі	в	очах	переконаних	більшовиків	були	ворогами	на-
рівні	з	білогвардійцями	і	буржуазією.	Інструктор	Харківського	виконкому	
Герасим	 Шовкун	 писав	 про	 вступ	 білогвардійців	 до	 Харкова:	 “Найбільш	
урочистий	 і	 величний	 молебень	 був	 здійснений	 30	 червня	 на	 площі	 Рози	
Люксембург	за	участю	священиків	від	усіх	церков	Харкова,	від	яких	винесе-
ні	були	також	хоругви.	Звідси	з	хресним	ходом	пішли	по	Сумській	вулиці	до	
будівлі,	яку	займала	НК,	а	звідти	—	на	Чайковську,	де	знаходився	концтабір,	
і	в	обох	згаданих	місцях	були	відслужені	панахиди	за	розстріляними	кон-
трреволюціонерами,	бандитами	та	іншою	“братією”,	які	були	вже	викопані	
з	місць	свого	спочинку.	Вся	чорна	сотня	піднеслася	духом,	і	знову	морочить	
і	без	того	темну	голову	обивательського	люду	молебнями	 і	святою	вірою”		
[19,	с.	230].

Більшовицький	підпільник	М.	Андрущенко	інформував	про	свою	поїзд-
ку	до	білого	тилу:	“7	жовтня	я	приїхав	до	Харкова.	Кличка	скрізь	—	панове:	
панове	військові,	панове	козаки,	панове	солдати	і	т.	д.	Буржуазія,	священ-
ство	і	інтелігенція	відчувають	себе	панами	становища	—	чистенько	одягнені,	
забувши,	мабуть,	що	не	так	давно	з	мітлою	або	лопатою	ходили	і	чистили	ву-
лиці,	напевно,	і	не	думають,	що	скоро	знову	доведеться	взятися	за	цю	робо-
ту”	[19,	с.	503].	З	його	спостережень	за	громадськими	настроями	випливало,	
що	“всі	чекають	приходу	Радянської	влади.	Не	бажають	її	лише	попи-чор-
носотенці,	великі	кулаки	та	спекулянти.	Цим	і	Денікін	хороший.	При	ньому	
можна	всім	спекулювати”	[19,	с.	505].	У	повітових	православних	церквах	та-
кож	постійно	служили	молебні,	і	влаштовувалися	святкування,	в	тому	числі	
“з	нагоди	взяття	Петрограда”	[19,	c.	578].

Нестор	Махно	у	своїх	спогадах	часто	звертався	до	питання	про	відносини	
повстанців	з	місцевими	священиками.	У	селі	Рождественка	сільський	свя-
щеник	діяв	“заодно	з	кулаками	і	провокаторами	на	користь	гетьманщини	і	
проти	бідноти”,	особисто	доповідав	каральним	загонам	на	селян,	і	був	пові-
шений	“самими	селянами	і	повстанцями”	[20,	с.	305].	Семенівський	свяще-
ник	порушував	таємницю	сповіді:	“Дурні	жінки	перед	священиком	танули	і	
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розповідали	йому,	що	їхні	чоловіки	говорять	проти	гетьмана	і	німецько-ав-
стрійського	 командування	 [20,	 с.	 306].	 Священики	 в	 районах	 повстанства	
повернулися	 до	 своїх	 церковних	 справ,	 але	 старі-селяни	 не	 залишали	 їх	 у	
спокої:	 “А	 що	 ж	 це	 ви,	 отець	 такий-то,	 перестали	 пояснювати	 народу	 свої	
думки	про	гетьмана,	та	німців	та	австрійців,	які	врятували	Україну	від	“ка-
цапсько-жидівського	бруду”,	що	називається	революцією?”	[20,	с.	306].	Свя-
ті	отці	виправдовувалися:	“Канонічні	справи	не	дозволяють	 їм	стежити	за	
мирськими	політичними	і	громадськими	справами”	[20,	с.	306].

Червоний	 командир	 Михайло	 Демченко	 розповів	 про	 розмову	 зі	 своїм	
помічником	взимку	1918–1919	рр.	під	Харковом:	“Зараз	Різдво,	всюди	само-
гонки	наварили.	Так	ти	своєю	палицею	більше	по	пляшках	бий,	а	то,	дивись,	
щоб	хлопцям	отруту	не	підсунули”	[21,	с.	117].	Коли	червоні	захопили	один	
з	монастирів,	у	його	засіках	виявилися	великі	запаси	продовольства.	“Всім	
було	зрозуміло,	що	вони	явно	військового	характеру:	хліб,	цукор,	крупа	—	
все	лежало	в	стандартних	казенних	мішках.	—	Щось	тут	не	всі	схожі	на	чен-
ців,	—	сказав	Путятін.	Не	врятувала	гайдамацьких	сотників	чернеча	ряса”	
[21,	 с.	 128].	 Були	 навіть	 випадки	 участі	 священиків	 у	 боях.	 Після	 бою	 бі-
ля	села	Михайлівка,	“попа	Никифора,	на	превеликий	жаль,	серед	убитих	не	
виявлено,	хоча,	можливо,	він	давно	вже	поміняв	свою	рясу	на	сотницький	
жупан”	[21,	с.	189].	Втім,	білогвардійці	також	не	довіряли	багатьом	провін-
ційним	священикам.	Так,	в	1919	р.	жандармів	Бахмутського	повіту	цікавило,	
“чи	оголошував	батько	Володимир	(священик	Калтигін)	з	церковної	кафе-
дри	про	визнання	генералом	Денікіним	адмірала	Колчака	Верховним	прави-
телем	Росії”,	або	висловлював	іншу	думку	[22,	арк.	2].

Церква	і	в	військових	умовах	продовжувала	зберігати	традиції	прийому	
стражденних,	 допомоги	 нужденним,	 порятунку	 тих,	 кому	 загрожувала	 не-
безпека.	 Підпільника	 Андрущенко	 врятував	 від	 розправи	 саме	 священик:		
“Я	хотів	перейти	фронт,	але	мене	патрулі	денікінські	затримали.	Священик,	
у	якого	я	стояв	на	квартирі,	сказав,	що	він	мене	добре	знає,	і	мене	зараз	же	від-
пустили.	Тоді	цей	священик	дав	мені	свій	старий	підрясник	і	вільну	шапку,	
і	я	був	там,	поки	наші	вдруге	не	взяли	місто”	[19,	с.	507].	Генерал	Батьянов,	
дивом	 врятований	 від	 бандитів,	 знайшов	 притулок	 у	 знайомого	 місцевого	
священика,	отця	Антонія	[23,	арк.	13].	Коли	керівницю	однієї	з	харківських	
гімназій	В.	К.	Левковець	та	її	дочку	Н.	М.	Боброву	за	доносом	звинуватили	
у	більшовизмі,	священик	Михайло	Слуцький	написав	листа	до	білогвардій-
ської	контррозвідки	з	приводу	арешту	двох	викладачів:	“Якщо	вони	і	взяли	
на	себе	важкий	хрест	керувати	гімназією	в	кошмарні	дні	панування	більшо-
визму,	то	виключно	з	бажання	врятувати	дорогий	для	них	розсадник	жіночої	
освіти”	[24,	арк.	22	зв.].

Щось	подібне	відбувалося	і	з	протилежного	боку	фронту.	Протоієрей	Ва-
силь	Зіньківський	згадував:	“На	початку	лютого	1919	р.	Київ	знову	дістався	
більшовикам.	Серед	населення	циркулювали	чутки,	що	українські	війська	
відійшли	 за	 станцію	 Коростень,	 і	 що	 до	 весни	 більшовиків	 вони,	 напевно,	
проженуть.	Я	в	перший	раз	в	житті	жив	під	чужим	паспортом.	Я	мусив	збри-
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ти	свою	невелику	борідку.	Засів	на	цілий	місяць	у	знайомих,	ночуючи	в	різ-
них	квартирах	цього	будинку,	і	зовсім	не	виходячи	на	вулицю.	Син	пані,	яка	
надала	притулок	мені,	був	головою	будинкового	комітету,	тому	був	в	курсі	
всіх	тих	зовнішніх	ускладнень,	які	десятками	сипалися	на	обивателів.	Млос-
но,	нудно	жилося	мені	протягом	цього	місяця;	два	рази	пережив	я	поголов-
ний	обшук	в	будинку,	але	обидва	рази	в	квартиру	голови	будинкового	комі-
тету	з	обшуком,	з	люб’язності,	не	входили.	При	владі	виявилося	кілька	осіб,	
так	чи	інакше	близьких	мені.	Якийсь	Затонський	виявився	моїм	слухачем.	
Він	особисто	взяв	мене	під	свою	охорону.	Потім	довелося	знову	ховатися.	
Мене	 влаштували	 в	 українській	 дитячій	 колонії,	 що	 складалася	 з	 кількох	
будиночків	в	лісі,	в	25	верстах	від	Києва”	[25,	с.	183–184].

Навесні	 1918	 р.	 Радянська	 влада	 в	 Харкові	 відчувала	 труднощі	 в	 орга-
нізації	 соціального	 забезпечення,	 і	 часто	 зверталася	 за	 допомогою	 до	 цер-
кви.	 Харківське	 відділення	 громадського	 піклування	 направило	 комісару	
у	 справах	 управління	 наступне	 клопотання:	 “5	 березня	 1918	 р.	 о	 4	 годині	
дня	 до	 міської	 богадільні	 надіслана	 сліпа	 стара	 років	 60-ти.	 Так	 як	 місць	
немає,	прошу	Вашого	розпорядження	помістити	її	до	жіночого	монастиря”		
[26,	 арк.	 32].	 Генерал	 Гребенщиков,	 рятуючись	 від	 більшовиків,	 дістався	 в	
грудні	1918	р.	до	Одеси.	“У	готелях	місць	не	було,	і	ми	попрямували	в	буди-
нок	для	прийому	при	монастирському	подвір’ї	Св.	Пантелеймона.	З	чобіт,	
які	я	не	знімав	дев’ять	днів,	посипалися	ордена	та	генеральські	погони.	Нас	
пригостили	чаєм	та	свіжими	булками.	Ми	розтягнулися	на	чистій	білизні,	і	
заснули	як	убиті”	[27,	арк.	555–556].

Церковна	верхівка	уважно	стежила	за	подіями	війни,	і	реагувала	на	них.	
3	 липня	 1919	 року	 патріарх	 РПЦ	 Тихон	 звернувся	 з	 посланням	 до	 право-
славних.	Описавши	випробування,	що	обрушилися	на	церкву,	патріарх	за-
кликав	 народ	 до	 милосердя	 по	 відношенню	 до	 поваленого	 супротивника.	
Справа	полягала	в	тому,	що	влітку	1919	року	армія	Денікіна	підходила	до	
Москви,	і,	здавалося,	скоро	влада	більшовиків	впаде,	тому-то	патріарх	і	за-
кликав	білогвардійців,	більшість	з	яких	були	люди	релігійні,	не	допускати	
можливих	ексцесів.	Нове	послання	патріарха	вийшло	25	вересня	1919	року,	
і	 звернене	воно	було	до	всіх	архіпастирів.	В	той	момент	наступ	білих	вже	
закінчився,	і,	по	суті	справи,	стало	ясно,	що	червоні	зуміли	утримати	владу.	
Патріарх	закликав	підкорятися	велінням	Радянської	влади,	“оскільки	вони	
не	суперечать	вірі	та	благочестю”.	Святитель	нагадав	кліру	і	пастві	багать-
ма	забуту	істину,	що	головним	завданням	церкви	є	не	політична	боротьба,	а	
врятування	душ.	Але	Радянська	влада	не	оцінила	жест	патріарха.	26	березня	
1920	р.	новим	роз’ясненням	духовні	особи	залучалися	до	загальної	трудової	
повинності,	також	заборонялося	богослужіння	при	його	збігу	у	часі	з	сус-
пільно-корисними	роботами.	З	1	квітня	1920	р.	служителі	культу	втратили	
право	користуватися	повними	громадянськими	правами	як	особи,	що	жи-
вуть	на	нетрудові	доходи.

Проте,	навесні	1920	р.	більшовики	вели	себе	по	відношенню	до	церкви	до-
сить	обережно.	Зокрема,	в	квітні	і	травні	1920	р.	було	задоволено	клопотан-
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ня	Харківської	Єпархіальної	ради	“про	освітлення	церков	з	7	по	13	квітня,	і	
про	ходіння	в	ніч	з	9	на	10	квітня”	[28,	арк.	155].	Парафіяльна	рада	Олексан-
дро-Невської	церкви	отримала	дозвіл	на	хресний	хід	з	перенесенням	святого	
чудодійного	Очеретянського	образу	Божої	матері	з	Покровського	монасти-
ря	до	Олександро-Невської	церкви	[28,	арк.	220].	Нарешті,	Єпархіальна	рада	
отримала	дозвіл	на	хресний	хід	з	Покровського	до	Курязького	монастирю,	з	
“покладанням	цілком	відповідальності	за	порядок”	[28,	арк.	211].

У	листопаді	1920	року	Громадянська	війна	на	європейській	частині	Росії	
в	цілому	була	завершена	евакуацією	розбитої	армії	Врангеля.	Здобувши	пе-
ремогу,	комуністи	влаштували	криваву	бійню,	безжально	винищивши	біль-
шість	білогвардійців,	що	потрапили	до	них	у	руки,	їх	прихильників,	а	також	
безліч	безневинних	людей,	запідозрених	у	нелояльності	до	радянської	влади.

Таким	чином,	вже	в	1918	році	почалося	переслідування	церкви	у	більшо-
вицькій	пресі.	Клір	та	мирян	звинувачували	у	підтримці	експлуататорських	
класів,	у	багатовіковому	обмані	і	оббиранні	темного	і	неосвіченого	народу,	у	
всіляких	моральних	гріхах.	З	розпалом	громадянської	війни	церкву	почали	
звинувачувати	в	активній	підтримці	контрреволюції.	Під	час	громадянської	
війни	 ідеологічна	 боротьба	 більшовиків	 проти	 церкви	 в	 цілому	 була	 для	
них	невдалою.	Примітивна	і	блюзнірська	антирелігійна	пропаганда	нікого	з	
серйозно	налаштованих	людей	від	церкві	не	відвернула.	Влада	намагалася,	
незважаючи	на	громадянську	війну,	проводити	ідеологічну	кампанію	проти	
церкви.	Це	і	численні	антицерковні	публікації	в	центральній	пресі,	і	кампа-
нія	з	розкриття	мощів,	і	різні	звинувачення	церкви	в	“шарлатанстві”	тощо.	
Більшовики	мали	на	увазі	чудеса:	нетлінні	мощі,	 ікони,	що	виділяють	ми-
ро,	зцілення.	Все	ж	в	цілому	в	період	громадянської	війни	комуністи	ще	не	
змогли	розгорнути	по-справжньому	опрацьовану	і	централізовану	систему	
антирелігійної	пропаганди.	Ці	дії	відштовхували	від	церкви	лише	забобон-
них	та	маловірних	людей,	справжні	християни	дивилися	на	цю	кампанію	як	
на	блюзнірство.

Церква	втратила	фінансові	можливості	утримувати	центральний	апарат,	
єпархіальні	 апарати	 управління,	 духовні	 навчальні	 заклади.	 Поважні	 свя-
щеннослужителі	за	штатом,	викладачі	духовних	навчальних	закладів,	чино-
вники	церковного	управління	позбулися	засобів	до	існування,	так	як	жодної	
фінансової	допомоги	їм	новою	владою	не	передбачалося.	Безліч	служителів	
церкви	опинилися	в	повній	убогості.	Відбувся	масовий	відхід	населення	від	
церкви,	але	пішли	лише	формальні	християни.	Влада	провела	масові	репре-
сії	 проти	 священнослужителів	 і	 рядових	 вірних.	 Тисячі	 представників	 ду-
ховенства	були	вбиті,	багато	хто	потрапив	у	тюрми	й	табори.	Однак	і	пряме	
знищення	не	змогло	“відлучити	від	Христа”	маси	православного	народу.	В	
цілому	для	церкви	було	характерне	явище,	яке	відбувалося	в	умовах	соці-
альної	катастрофи	в	будь-яких	соціальних	інститутах,	а	саме,	її	персоніфі-
кація.	Дія	єдиних	норм	зменшилася,	або	зовсім	припинилася,	і	дотримання	
своїх	обов’язків	і	канонів	віри	залежало	лише	від	особистих	якостей	і	вну-
трішніх	переконань	кожного	церковного	діяча.
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осоБливості вЗаЄмодії держави і Церкви: 
історіЯ та сУчасність

На	сучасному	етапі	характер	державно-церковних	відносин	є	одним	з	го-
ловних	показників	рівня	розвитку	держави	і	релігійних	конфесій,	оскільки	
він	відображає	ступінь	реалізації	принципу	свободи	совісті	як	однієї	 з	 го-
ловних	складових	фундаментальних	прав	і	свобод	людини.	В	даний	час,	від-
бувається	різка	і	суперечлива	політизація	релігійних	відносин,	які,	в	свою	
чергу,	 стали	 широко	 використовуватися	 як	 церковною,	 так	 і	 політичною	
владами.	Зрощення	влади	і	релігії	не	несе	блага	ні	державі,	ні	суспільству,	
ні	 релігійним	 об’єднанням.	 Пошук	 оптимальних	 церковно-державних	 від-
носин,	як	і	раніше,	залишається	актуальною	проблемою.	В	даному	контексті	
метою	статті	є	аналіз	особливостей	моделей	взаємодії	держави	і	релігійних	
інститутів,	в	контексті	соціальної	нестабільності	і	геополітичних	конфліктів	
сучасного	світу.

Проблема	взаємин	держави	і	релігії	в	соціальній	філософії	розглядаєть-
ся,	 перш	 за	 все,	 в	 інституціональному	 аспекті	 як	 проблема	 взаємодії	 дер-
жави	 і	 церкви,	 а	 також	 різних	 релігійних	 організацій.	 Вона	 не	 може	 бути	
адекватно	проаналізована	без	звернення	до	богословсько-теологічних	кон-
цепцій	церкви.	Церква	в	них	розглядається,	перш	за	все,	як	громада	вірую-
чих,	об’єднаних	особливими	відносинами	з	Богом.	Можна	виділити	кілька	
ідей,	за	допомогою	яких	конституюється	основне	розуміння	образу	церкви	
в	богословській	літературі.	Серед	них:	 ідея	соціального	цілого,	що	визна-
чається	загальним	прийняттям	однієї	 істини	і	загальної	любові	до	одного	
блага,	де	істина	людського	існування	і	благого	життя	відкривається	в	релігії	
і	церкві	(Аврелій	Августин);	церква	є	від	Бога	встановлене	суспільство	лю-
дей,	з’єднаних	православною	вірою,	Законом	Божим,	священним	началом	
і	 таїнствами	 (православний	 катехізис	 митрополита	 Філарета	 (Дроздова);	
церква	 є	 громада	 віруючих	 в	 Господа	 Ісуса	 Христа,	 Сина	 Божого	 людей,	
відроджених	Ним	і	Духом	Святим,	з’єднаних	в	любові	і	під	безперервним	
впливом	Святого	Духа,	що	досягають	досконалості	(Іларіон	(Троїцький));	
церква	як	образ	Божий,	оскільки	вона,	подібно	Богу,	здійснює	єднання	се-
ред	віруючих;	навіть	якщо	вони	різняться	за	своїми	способами	життя,	про-
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те	 знаходять	 в	 церкві	 єдність	 через	 віру	 (Максим	 Сповідник);	 церква	 як		
Боголюбський	 організм	 має	 не	 тільки	 таємничу	 сутність,	 а	 й	 історичну	
складову,	яка	входить	в	зіткнення	і	взаємодію	із	зовнішнім	світом,	в	тому	
числі,	з	державою;	держава,	яка	 існує	для	улаштування	мирського	життя,	
також	стикається	і	взаємодіє	з	церквою	(Сергій	Радонезький);	збори	“чо-
ловіків”,	віруючих	в	Ісуса	Христа,	є	і	називається	церква	(митрополит	Пла-
тон);	церква	перебуває	між	народами,	як	вселенський	Боголюбський	орга-
нізм	(патріарх	Московський	і	всієї	Русі	Пімен);	соціальне	диво,	поєднане	
явище	людини	і	Бога	в	образі	Христа	і	виступає	як	би	його	продовженням	
(апостол	Павло).

Виходячи	з	даного	розуміння	церкви,	теологами	вибудовується	особлива	
ієрархія	релігійних	відносин.	Відносини	віруючих	з	Богом	розуміються	як	
осередок	церковного	життя,	а	все	інше	—	функції	церкви	мисляться	як	під-
леглі	цій	центральній	задачі.	У	просторовій	моделі	життя	церкви	трактується	
як	взаємодоповнення	вертикальних	і	горизонтальних	відносин.	Вертикаль,	
що	несе	основне	ціннісно-смислове	навантаження,	мислиться	як	символ	від-
носин	людини	і	Бога,	заснованих	на	таїнстві	віри,	абсолютній	довірі	Творця,	
його	нескінченному	шануванні,	опіці	і	любові.	Це	сакраментальна	і	глибоко	
особистісна	складова	церковного	життя.	Горизонталь	розуміється	як	мережа	
соціальних	відносин,	що	зв’язують	віруючих	в	єдину	громаду	—	церкву.	Во-
на	також	заснована	на	любові,	довірі	і	всепрощенні,	але,	в	даному	випадку,	
на	любові	до	ближнього.

Таким	чином,	ортодоксальне	трактування	взаємодії	церкви	і	держави	пе-
редбачає	невтручання	церкви	в	мирське,	а,	тим	більш,	політичне,	державне	
життя,	те,	що	найважливішою	місією	релігійної	громади	є	створення	умов	
для	внутрішнього	спілкування	віруючого	з	Богом,	метою	якого	є	утверджен-
ня	людини	на	шляху	“обоження”,	або	усунення	численних	нашарувань	не-
подібність	Богу,	пов’язаних	з	гріховністю	і	тваринними	початками	людської	
природи.

Метою	статті	є	дослідження	особливостей	взаємодії	держави	і	церкви	в	
суспільствах	на	різних	стадіях	розвитку.

Слід	зазначити,	що	в	процесі	історичної	еволюції	склалися	наступні	мо-
делі	державно-церковних	відносин.	

1.	“Модель	симфонії”	(реалізована	на	практиці	з	порушеннями	і	спотво-
реннями)	 сформувалася	 на	 основі	 уявлення	 про	 ідеальну	 форму	 взаємин	
держави	 і	 церкви,	 де	 держава	 визнавала	 православну	 церкву	 найбільшою	
народною	 святинею.	 Прообразом	 цієї	 моделі	 була	 Візантія,	 де	 держав-
но-церковні	 відносини	 намагалися	 вибудувати	 на	 принципах	 співпраці,	
взаємної	підтримки	 і	відповідальності	без	вторгнення	в	компетенції	один	
одного.

2.	Доктрина	 “двох	мечів”	сформувалася	на	європейському	Заході	в	Се-
редньовіччі	під	впливом	трактату	Блаженного	Августина	“Про	град	Божий”.	
Відповідно	 до	 цієї	 моделі,	 церковна	 і	 державна	 гілки	 влади	 сходяться	 до	
Римського	єпископа.	Але,	в	ході	новоевропейских,	буржуазно-демократич-
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них	перетворень	у	багатьох	західних	країнах	католицька	церква	поступово	
була	витіснена	на	периферію	політичного	життя	 і	юридично	відсторонена	
від	безпосередньої	участі	в	здійсненні	державної	влади.

3.	У	тих	європейських	країнах,	в	яких	перемогла	Реформація,	склалася	
специфічна	“модель	терріторіалізма”.	Її	суть	полягала	в	тому,	що	внутрішній	
суверенітет	 держави	 передбачав	 повний	 контроль	 релігійного	 життя.	 Де-
візом	цієї	системи	взаємовідносин	стали	слова:	“чия	влада,	того	й	релігія”.		
У	 реальному	 житті	 реалізовувалася	 пом’якшена	 форма	 цієї	 моделі	 —	 дер-
жавна	церковність.

4.	Модель	“радикального	відділення	церкви	від	держави”,	вперше,	сфор-
мувалася	в	Сполучених	Штатах	Америки,	які,	спочатку,	представляли	собою	
багатоконфесійну	 державу,	 яка	 передбачає	 нейтральне	 ставлення	 владної	
системи	до	всіх	конфесій.	Пізніше,	ця	модель	стала	підставою	для	організа-
ції	релігійного	життя	в	багатьох	країнах	Європи,	включаючи	Союз	Радян-
ських	Соціалістичних	Республік	(далі	—	СРСР),	де,	на	відміну	від	країн	За-
ходу,	велася	ще	активна,	ідеологічна	і	політико-правова	боротьба	з	релігією	
і	церквою.

5.	Можна	також	виділити	модель	проміжного	характеру.	Церква	може	ма-
ти	ряд	привілеїв	 і	обов’язків,	делегованих	 їй	державою,	але,	при	цьому,	не	
бути	державною	церквою	у	прямому	розумінні	цього	слова	[1].

Як	же	сьогодні	реалізується	взаємодія		Церкви	і	держави,	коли	фактори	
соціальної	та	геополітичної	нестабільності	в	країні	наростають?	

Так,	в	“Статуті	Української	православної	церкви”	остання	визначається	
як	 церква,	 що	 є	 самостійною	 і	 незалежною	 у	 своєму	 управлінні	 та	 устрої.		
У	 взаєминах	 церкви	 і	 держави	 має	 враховуватися	 відмінність	 їх	 природ:	
Церква	 заснована	 самим	 Богом,	 мета	 якої	 —	 порятунок	 людей,	 а	 бого-	
установленність	державної	влади	—	історично	опосередкована,	де	мета	дер-
жави	—	це	забезпечення	земного	благополуччя	людей.

У	сучасному	світі	держава	є	світською	і	не	пов’язує	себе	релігійними	зо-
бов’язаннями,	тобто,	її	співпраця	з	церквою	обмежена	низкою	областей	і	за-
снована	на	взаємному	невтручанні	в	справи	один	одного.	Однак,	принцип	
світськості	держави	не	можна	розуміти	як	радикальне	витіснення	релігії	з	
усіх	сфер	життя	народу,	відсторонення	релігійних	об’єднань	від	участі	у	ви-
рішенні	суспільно-значущих	завдань,	позбавлення	права	давати	оцінку	діям	
влади.	Даний	принцип	передбачає	лише	поділ	сфер	компетенції	держави	і	
церкви,	невтручання	їх	у	внутрішні	справи	один	одного.	Завдання	і	діяль-
ність	церкви	і	держави	можуть	збігатися	в	досягненні	певної	земної	користі,	
а,	також,	в	здійсненні	спасительної	місії	церкви.	Церква	не	повинна	брати	на	
себе	функції	держави,	але	може	звернутися	до	державної	влади	з	проханням,	
або	закликом	вжити	владу	в	певних	випадках.	Держава	не	повинна	втруча-
тися	в	життя	церкви,	а,	також,	церква	чекає	прояву	поваги	до	її	канонічних	
норм	і	внутрішніх	принципів	[2].

Відповідно	 до	 заяв	 священноначалія,	 УПЦ	 не	 бере	 участі	 в	 політичній	
боротьбі,	у	неї	немає	політичних	амбіцій,	вона	не	претендує	на	те,	щоб	бути	
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політичним	лідером.	Церква	не	може	і	не	повинна	обслуговувати	партику-
лярні	політичні	інтереси,	тому	що	те,	що	для	однієї	людини	в	суспільстві	є,	з	
політичної	точки	зору,	благом,	для	іншого	є	злом.	Вона	повинна	бути	місцем	
зустрічі	людей	різних	поглядів,	будучи	розділених	за	політичними,	соціаль-
ними,	майновими	і	національними	ознаками	[3].

Разом	з	тим,	між	церквою	і	державою	повинен	бути	діалог	і	співпраця	у	
вирішенні	різноманітних	життєво	важливих	питань.	Взаємодія	церкви	і	дер-
жави	 обумовлена	 необхідністю	 сприяння	 духовному	 і	 матеріальному	 про-
цвітанню	народу.	[4].

Однак,	 зростання	 геополітичної	 напруженості	 в	 світі,	 зміна	 кон-	
фігурації	 світового	 порядку	 після	 розпаду	 СРСР,	 спалахи	 міжнаціональ-
них	 і	 міжконфесійних	 конфліктів	 спровокували	 перегляд	 церковної	
політики	 по	 відношенню	 до	 держави.	 Відділення	 релігійних	 об’єднань		
від	держави	означає	лише	невтручання	релігійних	і	державних	управлін-
ських	структур	у	справи	один	одного,	а	зовсім	не	вигнання	релігії	зі	сфер	
освіти,	культури,	військової	справи,	з	суспільної	дискусії	і	життя	країни,	в	
цілому.

Згаданий	правовий	принцип	вже,	тим	більше,	не	означає	відчуження,	або	
протистояння	церкви	і	держави	[5].

Висновки	та	перспективи	подальших	досліджень.	Органи	державної	вла-
ди	України	активно	співпрацюють	з	релігійними	організаціями	з	широкого	
спектру	питань	державної	політики	—	від	проблем	освіти	і	культури	до	пи-
тань	національної	безпеки.

Сьогодні	не	можна	допустити	політизації	та	ідеологізації	християнської	
релігії	і	церкви.	Не	можна	перетворювати	релігію	в	заручницю	політичних	
інтересів,	розглядати	її	як	важливий	фактор	в	політичній	боротьбі,	вбачаю-
чи	в	церкві	лише	специфічну	громадську	організацію,	авторитет	і	вплив	якої	
можна	 використовувати	 в	 певних	 політичних	 цілях.	 Тому,	 що	 політизація	
відносин	держави	і	релігії,	в	умовах	загострення	цивілізаційних	конфліктів,	
може	призвести	не	тільки	до	падіння	авторитету	церкви	в	ситуації	провалу	
тієї	чи	 іншої	світської	стратегії	розвитку,	а	й	загострення	міжконфесійних	
протиріч,	політичних	і	громадянських	протистоянь.	Таким	чином,	політиза-
ція	ролі	церкви,	на	сучасному	етапі,	сприяє,	швидше,	ескалації	конфлікту,	а	
не	його	запобіганню.
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сУчасна дУховність У фокУсі  
соЦіологічної аналітики

З	 кінця	 ХХ	 ст.,	 як	 відомо,	 в	 різноманітних	 суспільних	 дискурсах	 з’яви-
лося	 багато	 незвичних	 слів	 (термінів,	 концептів,	 понять),	 наприклад,	 “гло-
балізація”,	“глокалізація”,	“амальгамізація”,	“секуляризація”,	“інкультурація”	
і	т.	п.,	які	за	змістом	покликані	адекватно	відображати	нові,	раніше	невідо-
мі	соціокультурні	явища	і	процеси.	Сьогодні	це	стосується	також	концепту	
“духовність”.	Його	кон’юнктура	в	сучасних	публічних	і	наукових	дискурсах	
стрімко	зростає.	В	межах	соціогуманітарних	наук	деякі	дослідники	проголо-
шують,	що	духовність	є	словом,	що	визначає	сутність	нашої	епохи.	Крім	того,	
нерідко	стверджується	також	процес	“повернення	до	духовності”,	який	ніби	
завжди	притаманний	зламу	віків.	

Американський	аналітик	Дж.	Нейсбіт,	автор	відомої	книжки	“Мегатренди”	
(1982),	яка	була	опублікована	в	57	країнах	світу,	підкреслював,	що	духовність	
є	певним	світовим	“мегатрендом”,	який	зараз	скрізь	швидко	поширюється.	
У	90-х	роках	минулого	століття	австрійський	соціолог	М.Хоркс	опублікував	
працю	про	мегатренд	під	назвою	“респіритуалізація”,	де	доводиться,	що	на	
суспільну	сцену	повертається	не	стільки	релігія,	скільки	її	родичка	—	духов-
ність	(Spiritualität).	Пізніше	британські	соціологи	П.	Хілас	і	Л.	Вудхед	(2005)	
вказували	 на	 те,	 що	 в	 Європі	 зараз	 відбувається	 “духовна революція”.	 При	
цьому	під	духовністю	зазначені	дослідники	розуміли	багатоманітність	різних	
духовних	форм	і	практик,	які	функціонують	не	в	межах	традиційної	релігії,	
а	мають	прояв	в	окультизмі,	язичницьких	або	шаманських	ритуалах,	східних	
духовних	 практиках	 (хатха-йога,	 цигун,	 дзень-буддизм	 тощо),	 в	 площини	
езотеричних	вчень.

Звідси	випливає,	що	“духовна	революція”	так	чи	так	пов’язується	з	пев-
ною	кризою	традиційної	релігії.	Як	свідчить	актуальний	історичний	досвід,	
традиційна	 релігія	 стає	 все	 більше	 суто	 “культурним”	 чинником,	 значення	
якого	варіюється	в	залежності	від	тих	чи	тих	суспільно–історичних	обста-
вин.	Це	означає,	що	традиційна	релігія	втрачає	свій	обов’язковий	характер	і,	
таким	чином,	підлягає	деінституціоналізації.	В	процесі	деінституціоналіза-
ції	відбувається	зсув	від	інститутів	релігії	та	їхнього	авторитету	до	автономії	
індивіда	та	 індивідуалізації	його	віри,	зміни	останньої	в	напряму	спіритуа-
лізації.	 Європейські	 соціологи	 стверджують,	 що	 більша	 частина	 населення	
Європи	з	кожним	наступним	поколінням	все	рідше	й	рідше	звертається	до	
релігії,	зокрема	до	традиційних	церков.	
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Якщо	 це	 так,	 тоді	 ніби	 підтверджується	 постулати	 теорії	 секуляризації	
релігії.	Прихильники	цієї	теорії	висловлюють	переконання,	що	сьогодні	від-
бувається	занепад	інституціональної	релігії.	Крім	того,	вони	вважають,	що	в	
кризі	знаходиться	і	релігійність,	яка	здавна	ототожнюється	в	церковних	ко-
лах	з	релігійною духовністю.	Але	тут	не	все	так	просто!	Бо,	сьогодні,	у	зв’яз-
ку	з	“поверненням	до	духовності”	виникає	низка	питань	про	співвідношення	
релігійності	 й	 духовності.	 Наприклад,	 чи	 духовність	 повинна	 завжди	 мати	
релігійний	характер,	пов’язуватися	з	релігійним	життям	людини	чи	вона	мо-
же	бути	позарелігійною	або	нерелігійною?	Чи	є	духовність	своєрідною	жит-
тєвою	дорогою	до	самовдосконалення	людини?	Якщо	духовність	є	змістом	
внутрішнього	світу	людини,	то	чи	має	вона	якийсь	зовнішній	прояв?	Чим	є	
духовність	різних	людських	груп	і	спільнот?	Чи	можуть	піддаватись	різні	ти-
пи	і	прояви	духовності	дослідницьким	процедурам	соціогуманітарних	наук,	
зокрема	соціології?

Зрозуміло,	означені	питання	—	це	тільки	деякі	приклади	спрямування	на-
укових	досліджень	і	аналітики.	Останнім	часом	у	колі	соціологів-науковців	
почала	поширюватись	думка	про	створення	в	межах	соціологічної	науки	но-
вої	субдисципліни,	яка	б	займалась	подібними	питаннями.	На	міжнародній	
конференції	 в	 Брістолі	 (Великобританія,	 2004),	 яка	 була	 присвячена	 обго-
воренню	проблем	сучасної	духовності,	ця	нова	соціологічна	субдисципліна	
отримала	назву	—	“Соціологія духовності”	(Flanagan, Jupp,	2007).	При	цьому,	
британський	 фахівець	 у	 галузі	 релігії	 К.	 Фланаган	 підкреслював,	 що	 “ду-
ховність	як	аналітична	категорія	неочикувано	заволоділа	душею	соціології”	
(див.:	Mariański,	2015	:	30).	

Однією	з	головних	тем,	які	активно	обговорювали	учасники	даної	конфе-
ренції,	була	проблема	співвідношення релігійності та духовності.	Вона	і	зараз	
є	дуже	популярною	у	відповідних	публікаціях	різних	дослідників.	Ті	з	них,	
які	схильні	підкреслювати	опозицію	даних	понять	указують,	що	традиційна	
релігійність	значною	мірою	є	 інституціоналізованою.	Своєю	чергою	те,	що	
“заволоділо	душею	соціології”,	є	“новою духовністю”,	яка	виростає	з	акценту-
вання	індивідуальних,	особистих	форм	релігійності	та	духовних	практик,	орі-
єнтованих	на	зв’язок	із	sacrum	(священним,	святим,	сакральним).	Загальним	
джерелом	 такої	 індивідуалістичної	 тенденції	 проголошується	 перспектива	
сучасного	культурного плюралізма,	який	через	телебачення,	Інтернет,	рекла-
му,	моду,	музику,	політику	девальвує	певним	чином	традиційні	авторитети,	
цінності	і	норми.	Такий	вплив	майже	автоматично	стимулює	відхід	від	тради-
ційних	форм	релігійності,	зростання	рівня	її	індивідуалізації,	стрімління	до	
переживань	релігійного	досвіду	поза	зв’язком	із	традиційними	релігійними	
інститутами.	Водночас	у	сучасних	розвинутих	суспільствах	Заходу	спостері-
гається	ріст	нових	релігійних	рухів	і	організацій,	що	свідчить	про	поширення	
так	званого	релігійного плюралізма.	

Ситуація	 релігійного	 плюралізма	 сприяє	 формуванню	 нових	 релігійних	
(духовних)	ідентичностей,	які	є	результатом	своєрідного	“схрещування”	різ-
них	релігійних	і	світоглядних	ідей.	Розвій	нових	(“гібридних”)	форм	релігій-
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ності	та	духовності	приводить,	на	думку	польського	соціолога	Я.	Мар’янскі,	
до	 затирання	 границь	 між	 тим,	 що	 є	 релігійним	 і	 нерелігійним	 (Mariański,	
2015	:	30).	Це	принципово	свідчить	про	те,	що	релігія	як	така	нікуди	не	зникає,	
вона	залишається	навіть	зі	своїм	традиційним	контуром,	але	змінює,	правда,	
свої	форми	(своє	“обличчя”).	Тому	стосовно	сучасних	західних	суспільств	со-
ціологи	все	частіше	констатують	наявність	тут	десекуляризаційних	процесів.	
Поряд	із	церковною	релігійністю,	яка	в	зазначених	суспільствах	нерідко	ще	
домінує,	мають	місце	позацерковні	форми	релігійності,	а	також	нові	форми	
духовності	синкретичного	характеру.	

Водночас	у	наукової	літературі	підкреслюються,	що	як	аналітичні	катего-
рії	релігійність	 і	духовність	відображають	різні	реалії.	Релігійність	асоцію-
ється	з	високим	рівнем	авторитарності,	релігійної	ортодоксії,	переконаності,	
самовпевненості,	 релігійності,	 церковного	 відвідування.	 Своєю	 чергою	 ду-
ховність	асоціюється	насамперед	із	містичним	досвідом,	віруваннями	і	прак-
тиками	Нью	Ейдж,	негативним	досвідом	спілкування	зі	священиками	(див.:	
Руткевич,	2014	:	51).	Потрібно,	також,	зазначити,	що	релігійність	відноситься	
до	організованих	практик	чи	організованої	релігійної	активності,	які	є	реалі-
зацією	відповідних	ритуалів	або	переконань,	випливаючих	із	певних	догма-
тів.	Духовність	же	частіше	відноситься	до	особистого	досвіду	і	почуттів,	які	
з’являються	в	межах	відношення	до	sacrum.	Звідси	релігійність	часто	репре-
зентується	як	зовнішня,	об’єктивна	дійсність,	а	духовність	—	як	внутрішня	і	
суб’єктивна	(Zinnbauer, Pargament,	2005:27).

Не	 дивлячись	 на	 те,	 що	 релігійність	 і	 духовність	 аналітично	 відобража-
ють	різні	реалії,	вони,	на	думку	деяких	представників	соціогуманітарних	на-
ук,	 не	 є	 повністю	 незалежними	 одна	 від	 іншої.	 Наприклад,	 ці	 дві	 категорії	
мають	 онтологічно	 однакові	 характеристики:	 і	 релігійність,	 і	 духовність	 є	
специфічними	культурними	практиками,	які	не	можна	редукувати	до	інших	
суспільних	явищ	і	процесів.	Проведені	емпіричні	соціологічні	дослідження	в	
розвинутих	західних	суспільствах	свідчать,	що	там	більшість	людей	визнача-
ються	однаково	як	особи	релігійні,	так	і	духовні.	І	релігійність,	і	духовність	
можуть	пов’язуватися	як	із	психічним	здоров’ям	людей,	так	із	їхніми	емоцій-
ними	проблемами.	Вони	здатні	виконувати	в	межах	життєдіяльності	людей	
подібні	(однакові)	функції.	Релігійність	і	духовність	можуть	також	розвива-
тися	і	змінюватися	протягом	всього	життя	як	окремого	індивіда,	так	і	певної	
людської	групи.	Загалом	релігійність	і	духовність	є	багатомірними	і	склад-
ними	конструктами.	Релігійність	більш	частіше	аналізується	на	соціальному	
(груповому)	рівні,	духовність	же	—	частіше	на	індивідуальному	рівні.	Проте,	
це	не	означає,	що	вони	не	можуть	змінювати	одна	одну,	коли,	наприклад,	по-
трібно	з’ясувати	рівень	духовності	певної	групи	людей	або	тип	релігійності	
окремої	людини	(див.:	Jarosz,	2010:	15–18).

Водночас	не	можна	не	помітити,	що	прояви	духовності	виходять	за	межи	
тієї	дійсності,	що	має	місце	в	існуючих	церквах,	сектах	та	інших	релігійних	
організаціях.	Духовність	у	цілому	утворює	сьогодні	широке	поле	різнорідних	
альтернатив	традиційної	релігійності.	Її	динамізм	пов’язується	зі	здатністю	



99

людини	до	трансцендування своїх повсякденних ситуацій, виходу за границі 
власного “Я” і пошуку нових форм духовності.	Нові	форми	духовності	нерідко	
визначаються	 більш	 аттрактивними	 (привабливими),	 ніж	 традиційна	 релі-
гійність.	Звідси	нові	духовні	пошуки	стають	конкурентними	стосовно	тра-
диційних	вірувань.	Ця	неординарна	обставина	є,	безумовно,	важливим	еле-
ментом	культури	сучасного	світу,	який	стимулює	різні	позитивні	зрушення	в	
суспільному	житті	людей.	У	такому	плані	традиційна	релігія	втрачає	статус	
єдиного	джерела	сенсу	людського	життя,	хоча,	зрозуміло,	не	зникає	зовсім	у	
суспільстві,	а	лише,	як	зазначалося	вище,	змінює	свої	суспільні	форми.	Релі-
гійний	чинник	загалом	постійно	присутній	(у	тих	чи	тих	формах)	у	всіх	ца-
ринах	людського	життя.	Як	з’ясувалося,	теорія	секуляризації	не	здатна	адек-
ватно	давати	діагностику	його	стану,	а	тим	паче	прогностику	подальшої	долі	
цього	світового	феномена.	Для	пояснення	змін,	які	відбуваються	сьогодні	в	
релігійному	світі,	потрібно	залучати	аналітичний	потенціал	сучасних	теорій	
плюралізації,	 індивідуалізації,	 соціалізації,	 інкультурації,	 десекуляризації,	
евангелізації	 (контрсекуляризації)	 та	 ін.	 Щоб	 дослідження	 релігійності	 та	
духовності	були	пізнавально	плідними,	потрібно	творчо	враховувати	зазна-
чені	теоретичні	парадигми	і	створювати	багатомірні	(багаторівневі)	дослід-
ницькі	перспективи.	

Тим	не	менш,	сьогодні	помітно,	що	категорія	“духовність”	є	більш	попу-
лярною,	ніж	категорія	“релігійність”.	Причиною	цього,	як	зазначається	в	на-
уковій	літературі,	є	швидкі	соціокультурні	зміни	в	цілому	світі,	які	висува-
ють	 феномен	 духовності	 на	 передній	 план.	 Водночас	 актуалізується	 також	
аналітична	проблематичність	цього	феномена,	бо,	як	з’ясувалося,	його	точне	
визначення	є	нелегкою	справою.	Цю	аналітичну	операцію	утруднюють	різно-
рідний	зміст	духовності	та	її	численні	значеннєві	сфери,	де	вона	використову-
ється,	—	від	релігійної	і	церковної	до	позарелігійної	та	атеїстичної.	І	все-таки	
помітно,	що	саме	слово	“духовності”	поступово	відтісняє	(з	понятійно-термі-
нологічної	сцени)	поняття	“релігійність”	і	одночасно	активно	сприяє	впро-
вадженню	 поняття	 “світськість”.	 Тим	 самим	 передбачаєтся,	 що	 духовний	
розвиток	людини	можливий	бути	без	участі	релігії,	її	системи	значень,	цін-
ностей	і	смислів,	а	тим	більше	—	без	впливу	її	інституціоналізованої	форми	
(церкви).	Позарелігійна	духовність	загалом	набуває	сьогодні	в	розвинених	
країнах	не	тільки	символічної	популярності.	Її	прихильниками,	зокрема,	все	
більше	стають	люди,	які	раніше	належали	до	різних	христіанських	церков	та	
інших	релігій.	Своєю	чергою	молодь	становить	основний	контингент	нових	
форм	духовності.	

Звідси	соціологи	все	частіше	розглядають	духовність	поза	релігійним	кон-
текстом,	відділяють	духовність	від	релігійності,	вважаючи	загалом,	що	одні-
єю	з	найважливіших	рис	сучасної	культури	є	 її	сприйнятливість	духовних	
справ	(питань)	суспільного	життя.	І	дійсно,	в	сьогоднішньому	суспільстві	ду-
ховні	справи	(питання)	стосується	кожної	людини,	бо	вони	так	чи	так	пов’я-
заються	 з	 прийняттям	 і	 реалізацією	 в	 діях	 універсальних,	 “вічних”	 ціннос-
тей	(добро,	істина,	краса,	віра,	надія,	любов,	свобода,	рівність,	солідарність,	
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справедливість,	гідність,	права	людини),	відносно	яких	кожний	повинен	себе	
визначити.	Крім	цього,	духовність	ідентифікується	також	із	людськими	по-
чуттям	(переживаннями)	 і	наділенням	життя	сенсом.	У	цьому	відношенні,	
наприклад,	 стає	 все	 більше	 молодих	 людей,	 які	 розчаровані	 традиційною	
релігією,	її	етичними	приписами	та	екзистенційними	рекомендаціями	щодо	
сенсу	 і	 цілей	 людського	 життя.	 Вони,	 навпроти,	 вважають,	 що	 нові	 форми	
духовності	більш	успішно	допомагають	людям	у	пошуку	сенсу	життя	 і	ви-
значенні	її	цілей.	

Якщо	це	так,	то	не	дивно,	що	духовність	є	“справою”	особистою,	інтимною,	
яку	можна	особисто	відчувати	і	переживати.	І	це	відноситься	не	тільки,	на-
приклад,	до	віри	у	надприродні	істоти,	в	життя	після	життя	тощо.	Подібну	
роль	можуть	виконувати	будь-які	життєві	явища,	певні	медичні,	етнічні,	на-
укові,	релігійні,	технічні,	політичні,	екологічні,	художні,	культурні,	фемініст-
ські,	туристичні	і	т.	п.	ідеї,	істини,	перспективи,	проекти,	смисли,	мрії,	утопії	
тощо.	Якщо	щось	із	означеного	знаходиться	в	суспільному	зв’язку	з	індиві-
дуальним	чи	груповим	життям	людей,	то	воно	певним	чином	сакралізується	
і	стає	на	певний	період	сенсом	або	метою	їхньої	життєдіяльності.	Можливо	
цей	сенс	або	мета	будуть	пов’язуватися	з	вирішення	якоїсь	важливої	пробле-
ми	чи	з	реалізацією	відповідних	життєвих	цінностей.	Так	чи	інакше,	для	лю-
дини	в	даному	випадку	сакральним	виступає саме життя (з	його	енергетич-
ним	потенціалом	і	перспективами).	Тому	недарма	нову	(сучасну)	духовність	
нерідко	визначають	як	“духовність життя”.	Людина	в	контексті	цієї	духо-
вності	не	розраховує,	зрозуміло,	на	“життя	після	життя”,	а	бажає	відчувати	
життя	“тут і зараз”.	

Така	духовність	за	змістом	 і	якістю	впливу	на	людей	(на	 їхню	менталь-
ність	 і	 поведінку),	 без	 сумніву,	 переважає	 можливості	 традиційної	 релігії.	
“Духовність	життя”	приваблює	людей	перш	за	все	своєю	орієнтацією	на	пов-
новагість	їхнього	життя.	Це	життя	мирне	і	справедливе,	змістовне	і	щасливе,	
креативне	і	одухотворене,	в	гармонії	з	тілом,	розумом	і	душею.

Відомий	 польський	 соціолог	 Я.	 Мар’янскі,	 який	 проаналізував	 значну	
кількість	концепцій	нової	духовності,	формулює	наступні	узагальнюючи	ха-
рактеристики	даного	феномена:

(1)	 нова	 духовність	 є	 своєрідним	 соціокультурним мегатрендом,	 який	
має	свої	джерела	в	різних	релігійних	і	в	духовних	традиціях.	Їдеться	як	про	
західну	езотеричну	традицію,	так	і	східну	духовність,	а	також	про	елементи	
дохристиянської	 та	 християнської	 духовності.	 Молодіжні	 контркультури	 з	
кінця	ХХ	ст.,	Нью	Ейдж,	певні	риси	постсучасної	культури	 і	постсучасних	
суспільств	теж	є	джерелами	даного	мегатренда.	

(2)	Духовність	загалом	 і	нова	духовність	зокрема	пов’язані	з	процесами		
індивідуалізації.	 Через	 свою	 суб’єктивність	 вони	 дуже	 часто	 знаходяться	 в	
опозиції	 щодо	 інституціоналізованих	 релігій,	 які	 характеризуються	 жор-
сткими	структурами	та	організацією,	догматами,	ригористичними	нормами,	
інституціоназованими	 ритуалами.	 Наголос	 на	 вимірі	 суб’єктивності	 є	 важ-
ливою	 рисою,	 яка	 вирізняє	 нову	 духовність	 від	 релігійності.	 Суб’єктивіза-
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ція	означає	наголос	на	 ідеї	розвою	і	саморозвою,	особового	 і	внутрішнього		
вдосконалення.

(3)	 Якщо	 духовність	 не	 вдається	 визначити	 без	 якогось	 віднесення	 до	
трансценденції,	то	її	конкретні	форми	не	повинні	виражатися	ні	теїстично,	ні	
релігійно.	Багато форм нової духовності можна визначати як пострелігійну 
духовність	і	навіть	як	духовність	без	Бога.	Тим	самим	нова	духовність	інко-
ли	протистоїть	тому,	що	є	релігійним.	Духовність	не	є	здогматизованою,	зін-
ституціоналізованою,	нормативною,	пов’язаною	з	церковними	інститутами,	
вона	є	позицією вибору,	в	якій	індивідуальний	досвід	набуває	рангу	кінцевої	
інстанції.	Отже,	вона	має	інклюзивний	характер,	але	не	ексклюзивний.

(4)	Нова	духовність	частіше	визначається	як	опозиція	до	традиційної	ре-
лігії,	а	інколи	навіть	до	традиційної	sacrum.	Загалом	вона	пов’язується	з	яко-
юсь	 формою	 “малої трансценденції”,	 виходом	 за	 межі	 біологічної	 людської	
кондиції,	пошуком	цінностей,	які	є	носіями	сенсу	життя,	психічним	добро-
бутом,	позитивним	стилем	життя.	Брак	віднесення	до	релігії	не	означає	бра-
ку	віднесення	до	якої-небудь	трансценденції,	остання	може	бути	елементом	
життя	кожної	людини	безвідносно	до	того,	чи	є	вона	релігійною,	чи	нерелі-
гійною,	і	навіть	атеїстичною.	“Спасіння”	вже	не	очікується	від	християнських	
церков,	 і	навіть	—	від	релігії	в	цілому,	бо	воно	є	справою	людини	та	 її	дій.	
Трансцендентні	джерела	духовності	і	сенс	етичної	відповідальності	приймає	
на	себе	сам	суб’єкт,	що	означає	розширення	ментальності	сучасної	людини.	
Звідси	багато	людей	сьогодні	схиляються	до	вірування,	що	вони	самі	можуть	
спастися	і	навіть	спасти	інших.

(5)	Нова	духовність	не може ототожнюватися виключно з новими релігій-
ними рухами чи	з	Нью	Ейдж,	яка	стала	своєрідним	трендом	у	сучасному	світі.	
В	нових	релігійних	рухах	і	Нью	Ейдж	втілюється	переважно	нова	духовність,	
але	її	не	завжди	можна	стерильно	відділити	від	зв’язків	із	певними	релігійни-
ми	традиціями.	

(6)	Нова	духовність	має зв’язок із цінностями,	які	означають	духовний	роз-
виток,	внутрішню	досконалість,	етичний	чи	естетичний	вимір	людського	“Я”,	
почуття	щастя	і	здійснення	в	житті.	Важливим	є	те,	що	становить	добро	для	
індивіда,	що	пов’язується	з	пошуком	значення	і	 інтерпретацією	життя.	Від-
критість	на	цінності	означає	духовне	збагачення	людського	життя.	Бо цінності 
визначають те, до чого ми спрямовуємся, і те, як ми повинні вести себе і діяти.	
Нова	духовність	указує	на	реальні	пропозиції	нового	стилю	життя	і	пізнання	
(нова	ментальність),	що	приводять	до	щастя	і	психологічного	добробуту.	

(7)	 Релігійна	 віра	 перетворюється	 у	 віру	 у	 власне	 “Я”,	 в	 суб’єктивність.	
Відбувається загальне перенесення наголосу від спільноти до індивіда, поси-
лення орієнтації на іманентні цінності та цілі.	Духовність	більше	пов’язуєть-
ся	із	внутрішнім	світом	індивіда,	релігійність	же	має	більше	пов’язань	із	зо-
внішнім	його	світом.	Щоб	контактувати	з	новим	sacrum	необов’язково	мати	
групове	чи	спільницьке	членство.	

(8)	Нова	духовність	постійно	пов’язана	з	пошуком і наділенням сенсу як 
повсякденному досвіду людини, так і її екзистенції в цілому.	Загалом	сенс	жит-
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тя	є	твором	і	майже	виключно	справою	індивіда	і	того,	що	він	зробить	із	своїм	
життям	(Mariański,	2015	:	37–39).

Вважаю,	 що	 зазначені	 узагальнені	 характеристики	 нової	 духовності	 ма-
ють	високу	релевантність,	яку	потрібно	враховувати	українським	соціологам	
при	вивченні	духовної	ситуації	у	власному	суспільстві.	І,	дійсно,	соціологіч-
на	 аналітика	 в	 даному	 випадку	 має	 справу	 з	 одним	 із	 мегатрендів	 початку		
ХХІ	ст.	Це	новий	досвід	sacrum,	який	розуміється	в	категоріях	чогось	особи-
стого,	інтимного	і	відноситься	до	внутрішньої	енергетики	людини.	Така	ду-
ховність	підкреслює	роль	відчувань,	вражень	і	духовних	тренувань	(вправ),	
розглядає	людське	тіло	як	наповнене	внутрішнім,	духовним	сенсом,	а	також	
як	маніфестацію	креативної	сили	Духа.	Щодо	природи	нова	духовність	ви-
словлює	 повагу,	 пропагує	 здорове	 харчування,	 надає	 велику	 вагу	 міжлюд-
ським	зв’язкам,	що	ґрунтуються	на	любові	та	вірності.	Крім	того,	вона	шанує	
етику,	 яка	 закликає	 дотримуватися	 принципових	 (піднесених)	 моральних	
цінностей	і	норм;	не	байдужа	щодо	мистецтва;	підкреслює	гендерну	рівність.	
У	цілому	духовність	є	холістичною,	демократичною,	неієрархічною	і	легко	
доступною	для	людей.

Нові	 пошуки	 духовності,	 своєрідне	 повернення	 sacrum,	 про	 що	 розпові-
дають	соціологи-теоретики,	означає,	з	одного	боку,	відхід	від	традиційного,	
суто	релігійного	розуміння	сенсу	людського	життя,	а,	 з	другого	боку,	наго-
лошування	на	житті	як	цінності	самої	в	собі,	яка	стає	джерелом	особистого	
пізнання	і	розвитку.

Практика	свідчить,	що	прояви	нової	духовності	пов’язуються,	перш	за	все,	
з	 автономією	 суб’єкта	 та	 його	 компетентністю,	 суб’єктивізацією	 вірувань,	
власним	 релігійним	 досвідом,	 антидогматичністю.	 Подібна	 суб’єктивізація	
набуває	навіть	рис	своєрідної	естетизації,	охоплюючи	людину	в	цілому,	з	всі-
ма	 її	почуттями.	Це	означає,	що	духовний	досвід	охоплює	як	тіло	людини,	
так	і	 її	душу	і	дух.	У	цьому	зв’язку,	як	наголошує	Я.Мар’янскі,	традиційна,	
церковна	релігійність	стає	ніби	чимось	немодним.	Водночас,	дослідники	ра-
ніше	майже	завжди	вказували	на	зв’язок	релігійності	людей	із	їх	духовністю,	
незалежно	 від	 того,	 чи	 терміни	 релігійності	 та	 духовності	 були	 в	 опозицій	
одна	з	іншою,	чи	духовність	сприймалася	як	елемент	релігійності.	Зрозуміло,	
зараз	ситуація	тут	ускладнилася,	бо	ті	смислові	контексти,	в	яких	дослідни-
ки	використовували	раніше	поняття	релігійності	та	духовності,	радикально	
змінилися.	Тому	обґрунтованою	здається	думка	про	те,	що	сьогодні	ретельне	
і	системне	вивчення	взаємозв’язків	релігійності	та	духовності,	в	тому	числі	з	
допомогою	соціологічних	досліджень,	є	дуже	актуальним	науковим	завдан-
ням.	Тим	паче,	що	нова	духовність	стає	зараз	однією	з	важливих	опцій	жит-
тєвого	вибору	сучасних	людей,	у	тому	числі	і	в	Україні.	На	жаль,	у	структурі	
вітчизняної	соціологічної	науки,	ще	відсутня	така	її	субдисципліна,	як	“со-
ціологія	 духовності”.	 Розробка	 її	 концептуальних	 і	 методологічних	 підстав	
тільки	починається.	Тому,	вважаю,	що	освоєння	зарубіжного	досвіду	по	ви-
вченню	сучасної	духовності,	її	ролі	в	суспільному	житті	може	бути	корисним	
як	 для	 концептуалізації	 та	 операціоналізації	 особливостей	 вітчизняної	 ду-
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ховної	ситуації,	так	і	для	активного	розгортання	відповідних	соціологічних	
досліджень.	
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актУальні проБлеми роЗвиткУ  
дУховно-моральної кУльтУри  

осоБистості та сУспільства України:  
діалог христиЯнської Церкви  

і сУспільства

Початок	третього	тисячоліття	в	суверенній	Україні	знаменується	числен-
ними	подіями,	велично-знаковими	для	розуму	й	серця.	За	роки	Богом	даної	
Незалежності	 ми	 їх	 закарбовуємо	 на	 скрижалях	 нашої	 пам’яті	 у	 прадавніх	
християнських	символах-архетипах:	Бог і Україна.

За	такими	духовно-моральними,	євангельськими	законами,	у	мирі	з	Бо-
гом,	власною	совістю	та	ближніми	жили	наші	славні	пращури,	які	зазнали	
часи	злетів	та	великої	руїни,	роз’єднання,	коли	брат	ішов	на	брата,	коли	забу-
вали	Творця,	коли	Господь	посилав	біди	за	наші	гріхи,	бо	“безвір’я	гірше,	ніж	
без	хліба”	(Антоніна	Листопад).

Український	народ	нині	розблоковує	свій	дух,	свою	культуру,	виявляє	со-
ціальну	активність,	творить	солідарність	християнського	світу,	ми	очищаємо	
небо	рідної	землі	патріотичною	енергією	державотворення,	долаючи	систем-
ну	кризу,	розуміючи	життя	як	нестримне	сходження	на	вершину	ідеального,	
шукаючи	шляхів	втілення	величних	ідеалів	братолюбія,	єдиномислія,	солі-
дарності,	партнерства,	істини,	добра,	краси,	віри,	надії,	любові,	софійності.

Щасливим,	 вічним	 буде	 той	 народ,	 де	 відбувається	 діалог	 Церкви	 і	 су-
спільства,	держави	і	народу,	який	усім	серцем,	душею,	розумом,	волею	живе	
за	Євангелієм,	прагне	соборності	—	духовно-моральної	єдності,	зберігаючи	
красу	й	унікальність	кожного	чистого	серця,	яке	б’ється	в	унісон	із	серцем	
України,	яке	прагне	добра,	протистоїть	пропаганді	гріха,	руйнації	екосфери,	
ноосфери,	логосфери	України	і	світу.

Нещасним,	зникаючим	з	історичної	арени	може	бути	той	народ,	який	нех-
тує	своїм	Духовним	Оберегом	—	Священним	Серцем	народу:	його	терзають	
“апокаліптичний	переляк”	(С.	Савченко),	кримінал,	корупція	і	продажність	
чиновників	і	деяких	політиків;	його	мучать	скептицизм,	нігілізм,	побутовий	
цинізм	(Іларіон	Алфеєв),	умови	“приголомшуючого	експерименту”	псевдо-
ринкової	економіки,	ліберальна	політика,	радикалістська	боротьба	за	демо-
кратичні	цінності	(з	вилами	О.	Ляшка	чи	без	них),	тероризм	тощо.
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Полікультурне,	 поліконфесійне,	 поліетнічне	 духовно-моральне	 середо-
вище	України	початку	третього	тисячоліття	наповнене	по	вінця	особливою	
християнською	відповідальністю	всіх	і	кожного	перед	Богом,	власною	сові-
стю	і	народом	за	майбутнє	рідної	землі,	через	переживання	апокаліптичних	
станів,	передчуттів,	прогнозів	та	пророцтв	у	духовно-моральній	відповідаль-
ності	за	долю	рідної	України,	Церкви,	народу,	власну	життєтворчість:

Йдемо за минулим услід.
І розпач, і біль за плечима.
Щоб цвітом засіявся Світ,
Не бійтеся бути святими.
										(Антоніна	Листопад)

Менталітет	українців	має	дивовижну,	Богом	дану	красу	й	силу	у	всесвіт-
ньо	відомій	філософії серця	Григорія	Сковороди,	Памфіла	Юркевича,	Ми-
коли	Гоголя,	Василя	Зеньковського	та	інших	титанів	духу,	бо	епіцентр	духов-
ного,	 морального,	 інтелектуального,	 фізичного	 життя	 —	 в	 серці,	 яке	 Святе	
Письмо	закликає	берегти	з	особливою	відповідальністю.	Український	кор-
доцентризм	привертає	увагу	всього	світу,	приваблює	своєю	благословенною	
красою,	 щирістю,	 відкритістю,	 милосердям,	 особливою	 толерантністю	 до	
ближнього,	його	віри,	культури,	мови.	Це	становить	нашу	гордість,	честь	на-
ції,але,	на	жаль,	інколи	темні	сили	роблять	спроби	скористатися	такою	“ди-
тинно	чистою	сердечністю”	українців	їм	на	шкоду.	Але	Господь,	Творець	усе	
бачить,	Його	Всевидюще	Око	дає	нам	надію	на	справедливість:	одні	народи	
добувають	із	своїх	надр	золото,	а	українці	дарують	світові	діаманти	чистих	
сердець,	перлини	високого	милосердя,	смарагди	добрих	справ,	розбудовую-
чи	Україну,	як	Велику	Родину,	про	яку	мріяв	перший	Президент	—	академік	
Михайло	Грушевський.

Відкритість	світові,	сердечна	прихильність	до	Бога,	Божого	світу,	усього	
живого,	що	існує	під	сонцем,	стали	запорукою	особливої	духовно-душевної	
краси	 християн-українців,	 висловленої	 митрополитом	 Іларіоном	 у	 давньо-
му	“Слові	про	Закон	і	Благодать”,	виголошеному	в	ХІ	ст.	у	Софії	Київській.	
Християни	 усіх	 часів	 і	 народів	 мають	 бути	 готові	 до	 жертовного	 служіння	
земній	і	небесній	вітчизні,	освячувати	своїм	життям	і	своїми	діями	увесь	світ,	
вони	прагнуть	приєднання	до	Господа	в	Його	нетварних	енергіях.

Широкі	контакти	України	зі	світом	засвідчив	ще	Ярослав	Мудрий	через	
свою	дружину,	дітей,	які	мали	шлюби	з	дворами	Швеції,	Норвегії,	Франції,	
Німеччини,	Угорщини,	Польщі,	Візантії.	Через	Україну	пролягає	географіч-
ний	центр	Європи,	через	ментальність	народу	світові	подаровано	кордоцен-
тризм	—	Серце,	яке	вміє	любити	Бога	і	доброчесне	життя.

Великі	ідеї,	як	євхаристичне	примноження	хлібів,	приходять	від	Бога,	але	
їх	чують,	сприймають,	синергійно	передають	нащадкам	кращі	сини	й	доньки	
народу	—	великі	люди	України	й	світу,	світочі	духу:	святі	Антоній	і	Феодосій	
Печерські,	святитель	Київської	Русі	святий	рівноапостольний	князь	Воло-
димир,	 геніальні	 Григорій	 Сковорода,	 Тарас	 Шевченко,	 Іван	 Франко,	 Леся	
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Українка,	Костянтин	Острозький	та	інші.	Вони	проповідували	Іісуса	Христа	
не	тільки	словом	і	ділами,	але	й	своїм	подвижницьким	життям,	служінням	
Богу	і	народу.

Наш	народ	не	перестає	родити	Героїв,	Лицарів	Духу,	вектор	 їхнього	жа-
гучого	 шукання	 орієнтований	 на	 відродження	 цілющих	 джерел	 духовності	
у	синтезі	релігії	та	науки,	богословського	та	світського	вимірів.	У	всі	часи	це	
було	надзвичайно	нелегкою	справою,	справою	Богом	обраних,	свідомих	своєї	
божественної	місії,	жертовних	українців.

Кожен	народ	потребує	християнського	свідчення	про	Христа,	про	Правду	
Божу,	високої	місії	інтелігенції,	моральних	авторитетів,	духовних	провідни-
ків,	своєї	істинної,	а	не	надуманої,	“підгодованої”	еліти	у	пошуку	й	творенні	
високого	неба	духовності,	релігійної	ідентифікації,	що	поєднує	серця	у	спіль-
ному,	палкому	устремлінні	до	вищих	фундаментальних	засад	згармонізова-
ного	буття	на	землі	у	синтезі	свободи	 і	моральної	відповідальності.	Кожна	
душа	мріє	про	диво,	прагне	залишити	свій	нев’янучий	творчий	квіт	на	рідній	
землі,	усвідомлюючи,	що,	як	зазначив	святий	Іоанн	Золотоустий,	“крім	самої	
віри,	для	спасіння	ще	потрібні	добрі	справи,	аби	догодити	небу”.

Блаженний	 Августин	 у	 славетній	 “Сповіді”,	 блаженний	 Франциск	 Ас-
сизький,	свята	Матінка	Тереза	та	інші	люди	від	Бога	попереджали	нас,	що	
треба	поспішати творити добро!	Але	не	всі	усвідомлюють,	що,	крім	христи-
ян,	богонатхненних	священнослужителів,	нема	кому	запропонувати	дієвий	
вихід	 із	 сучасної	 системної	 кризи	 (Юрій	 Чорноморець).	 Відомо,	 що	 Божа	
благодать	 не	 наказує,	 не	 організовує,	 вона	 надихає	 привести	 до	 спасіння	
увесь	світ.

Одухотворений	благодаттю	віри	Христової	патріотизм	громадян	України,	
як	і	всіх	країн	посттоталітарної	доби,	стає	колискою	нашого	поступу	до	пе-
ремог,	звершень,	щастя,	успіхів	у	згармонізованому	бутті	під	золотим	стягом	
Творця.	Християни	України	прагнуть	являти	Царство	Боже	тут	і	зараз,	об’єд-
нуючись	у	колективній	соціальній	відповідальності,	соціокультурній	актив-
ності.

Народ	прагне	освіти,	просвіти,	науки,	культури,	мистецтва,	духовності	на	
засадах	соборності,	аби	достойно	виконати	свою	земну	місію,	не	зникнути	з	
історичної	арени,	як	було	з	тими	націями,	етносами,	народами,	які	пішли	в	
небуття,	не	зреалізувавши	своє	Божественне	призначення:	

Щоб в Історії слід Український не стерся.
Щоб жила Україна, як цвіт, на росі.
Об’єднаймось в душі! Об’єднаймося в серці!
Ми усі — Божі діти. Божі діти — усі!
“Маніфест	національної	єдності”.	(Антоніна	Листопад)

Київ	—	прадавня,	сакральна	колиска	духовності	для	різних	етносів,	місто	
великої	 християнської	 душі,	 яке	 вміщує	 в	 собі	 стонадцять	 націй	 та	 народ-
ностей,	віросповідань,	священне	місце,	яке	уподобав	святий	Апостол	Андрій	
Першозваний	з	пророцтвом	про	величні	храми	й	багатство	благодаті.	Народ	
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завжди	творив	“гуманітарну	ауру	нації”,	за	словом	Ліни	Костенко,	пам’ятаю-
чи	заповіт	мудрого	Григорія	Сковороди:	“Любов	є	джерело	всякого	життя”.

Очевидно,	 початок	 третього	 тисячоліття	 має	 бути	 ознаменований	 соці-
альним	партнерством	Церкви,	держави	і	суспільства,	релігії	і	науки,	різними	
акціями,	серед	яких	достойне,	почесне	місце	посяде	й	відновлення	історичної	
справедливості,	 гармонійне	 поєднання	 релігійного	 та	 світського	 духовного	
центру	в	єдине	джерело	Духовності	Києва,	України,	світу:	“Усе	на	Божу	сла-
ву	робіть!”	(Біблія).

У	Києві	створено	науково-дослідний	Інститут	генези	життя	і	Всесвіту	з	
метою	формування	християнського	світогляду	молоді	і	суспільства,	введен-
ня	християнської	етики	у	систему	освіти	України.

На	нашій	святій	землі	Київської	Русі-України	формуються	духовні	ідеали	
та	ідеї	Соборної	України:	творити	Духовне	небо	неньки-України	через	спіль-
ний	для	всіх	духовно-просвітницький	простір	на	засадах	віри,	надії,	любові,	а	
також	божественної	гармонії	буття.	З	цією	метою	розпочала	потужну	роботу	
Міжнародна	академія	богословських	наук,	активно	розгортає	свою	христи-
янську	просвітницьку	роботу	в	областях	України	та	Києві	Всеукраїнський	
народний	 університет	 імені	 Григорія	 Сковороди;	 християнські	 волонтери	
прагнуть	реально,	а	не	декларативно	розбудовувати	Українську	Державу,	як	
“родове	гніздо”,	де	щасливо	й	комфортно	живуть	усі	нації,	народи,	етноси,	
конфесії,	спільноти	на	засадах	екології	природи,	духу,	совісті,	слова;	діють	на	
засадах	екології	людини	та	її	життя;	прагнуть	відстоювати	істинну,	а	не	мі-
стифіковану	Незалежність,	дану	нам	Богом,	усвідомлюючи	страшні	наслідки	
псевдонезалежності;	творити	Велику	Християнську	Україну	там,	де	поставив	
Господь,	 не	 забуваючи	 провіденційні	 думки	 великого	 Платона:	 “Людський	
світ	не	позбавиться	зла	доти,	доки	істинні	й	правильно	мислячі	філософи	не	
посядуть	державні	посади	чи	володарі	в	державах	за	якимось	божественним	
велінням	не	стануть	істинними	філософами”;	істинна	еліта	прагне	усі	свої	та-
ланти,	здібності,	знання,	творчі	можливості	віддавати	на	олтар	збереження	
Христоцентризму,	Україноцентризму,	кордоцентризму	—	Серця	народу,	йо-
го	миролюбного,	життєтворчого	менталітету,	з	його	Богошануванням,	лого-
центризмом,	братолюбієм,	родиноцентризмом,	аби	відстояти	заповідь	Іісуса	
Христа:	“Блаженні	миротворці,	бо	вони	будуть	названі	синами	Божими”.

Любімо разом. Сонце в хаті!
І каймось разом. Через біль.
І не ділімо Божу Матір.
І Бога в серці не ділім.
												(Антоніна	Листопад)

Необхідно	 зупинити	 конфронтаційну	 роз’єднаність	 політизованого	 су-
спільства	 через	 заповідь	 любові:	 великою	 християнською	 любов’ю-агапе		
(гр.	 —	 співчуття)	 зігрівати	 знедолених,	 нещасних,	 які	 прагнуть	 Духовного	
Неба.	На	засадах	християнської	етики	необхідно	виконувати	історичну	мі-
сію	людства:	знищити	зло	несправедливості,	бідності,	війни,	тероризму	в	ім’я	
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вічного	миру,	якщо	на	те	буде	воля	Господа;	на	засадах	соціального	оптиміз-
му	 і	соціальної	концепції	Християнської	Церкви	ми	свято	віримо	у	торже-
ство	Добра:	“В	людській	свідомості	мир	може	бути	встановлений	торжеством	
справедливості,	у	сфері	матеріальних	інтересів	—	торжеством	прогресу,	між	
народами	—	торжеством	братерства”	(Віктор	Гюго);	християнська	культура,	
креаціоністський	світогляд,	високий	професіоналізм	допоможуть	Церкві	ви-
конати	її	місію	одухотворення,	преображення,	очищення,	зцілення	соціаль-
ної	плоті	України	і	світу;	істинна	еліта	суспільства	сповідує	ідеали	родинних	
цінностей,	 культ	 Господаря	 у	 власному	 Домі,	 говорячи:	 “Україна	 —	 це	 Я!”.	
І	це	викликає	пошану,	зокрема,	в	тих,	хто	лише	відкриває	Україну	для	себе	
та	інших;	у	цих	людей	є	воля,	творче	натхнення	зберегти	землю,	цей	Божий	
дар,	маємо	волю	на	соціально	значущі	екологічні	проекти,	прагнемо	втілити	
у	життя	заради	Великої	України,	а	не	сировинної	бази	чужих	країн;	суспіль-
ство	керується	духовними,	моральними	постулатами,	які	талановито	висло-
вив	Іван	Огієнко	(митрополит	Іларіон):

Найбільший Божий твір — людина,
Вона Йому — як рідний син,
А увесь світ — Божа Родина,
Соборний Божий Дім один!

Ми	всі,	зокрема	українські	богослови	і	національно	свідомі	вчені,	спільно	
розбудовуємо	 громадянське	 суспільство,	 долаємо	 духовно-моральну	 кризу,	
дефіцит	соціальної	справедливості	й	життєтворящої	Любові.

Ми	всі	маємо	взяти	на	себе	велику	християнську відповідальність	за	Дер-
жавну	Єдність,	Соборну	Україну,	продовжуючи	славну	духовну	історію	рід-
ного	народу,	наших	великих	пращурів	через	відповідальність	перед	майбут-
нім — Воротами у Безсмертя!	[1,	9–15].

Процес	 демократизації	 посттоталітарного	 суспільства	 України	 XXI	 сто-
ліття	органічно	пов’язаний	із	гуманізацією	та	гармонізацією	відносин	у	всіх	
сферах	соціокультурного	життя,	коли	людина є метою, а не засобом культу-
ротворчого процесу.

Як	бачимо,	відбувається	радикальна зміна пріоритетів	у	структурі	систе-
ми	цінностей	усього	людства,	про	що	яскраво	й	ґрунтовно	писав	Питирим	
Сорокін	 у	 фундаментальній	 праці	 “Соціокультурна	 динаміка”:	 почуттєва	
система	цінностей	розпадається,	самознищується,	народжуючи	із	своїх	гли-
бинних	надр	“ідеаціональну”	культуру	нового	циклу	із	цінністю	надчуттєвої 
реальності — через Бога, душу, моральний закон.

Нинішнє	 покоління	 жителів	 планети	 Земля	 має	 виконати	 особливу		
місію	—	достойно	перейти	з	епохи	раціоналізму	до	епохи	духовності	з	при-
матом	духовного	над	матеріальним,	подолати	кризу віри	як	найстрашнішу	
кризу	 людини	 і	 людства,	 бо	 духовно-моральна	 проказа	 породжує	 великі	
страждання	 й	 душевні	 муки,	 негативно	 відбивається	 на	 житті	 суспільства,	
природи,	призводить	до	панування	егоїзму	в	політиці,	економіці,	нестримно-
го	прагнення	до	влади	і	збагачення,	панування	техносфери	над	ноосферою:	
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“Переживаємо	 кризу	 Віри,	 кризу	 Любові,	 кризу	 Людини”,	 зазначає	 Євген	
Сверстюк	у	книзі	“На	святі	надій”.	

“Людина	розумна”,	як	і	“людина	економічна”,	на	стику	епох	виявилася	не	
здатною	подолати	усілякі	кризи	і	катастрофи,	а	тому	загострився	інтерес	до	
виховання	 людини	 духовно-моральної	 (homo	 spiritus),	 яка	 усвідомлює	 не-
обхідність	абсолютних цінностей та ідеалів	з	метою	уникнення	глобальної	
катастрофи,	поступово	приходить	до	усвідомлення	першопричин	чи	першо-
основи	усього,	переживаючи	революційний	стрибок	у	свідомості,	розгляда-
ючи	виявлені	в	явищах	сутності	не	самі	по	собі,	а	як	виявлення	Прасутності,	
Божого	Провидіння.

Новий	етап	духовного	розвитку,	зокрема	через	духовну	освіту,	дарує	лю-
дині	стійкий смисл існування:	“зневіра	у	Світову	Волю	прирікає	до	безсмис-
леності,	 і,	 потребуючи	 смислу,	 ми	 потребуємо	 її.	 Це	 принциповий	 момент:	
надання	світу	осмисленості	залежить	від	нас.	Безсмисленість	—	не	даність,	а	
наш	вибір”,	—	вважає	професор	психолог	Олександр	Зеліченко.	

В	Україні,	як	і	в	інших	країнах	СНД,	борються	сили	Добра	і	зла,	Розквіту	
й	занепаду,	Життя	й	смерті:	вони	схрестилися	у	жорстокому	двобої	через	“ха-
ризматизацію”	християнства	всіх	конфесій,	псевдоцінностей	руху	New	Age	
тощо.	

Наукова	громадськість,	усі	прогресивні	сили	суспільства	шукають	вихід	
цивілізаційним	способом	 із	системної	кризи,	шукають	пріоритети,	виявля-
ють	осердя	всіх	криз	—	кризу віри,	подолання	якої	становить	духовно-мо-
ральну безпеку	суспільства	XXI	століття.	

Поглиблюється	конфлікт	раціональних	та	ірраціональних	цінностей,	ма-
теріальної	та	духовної	царини,	бо,	як	свідчать	дослідження	українських	на-
уковців,	у	свідомості	частини	населення	панують	хаос,	розбрат,	насильство,	
беззаконня	через	важкий	перехід	від	homo	sapiens	дo	homo	spiritus.

Суспільство	 має	 усвідомити	 консолідуючу роль релігійного фактора в	
демократичній,	поліконфесійній	Україні	з	метою	плекання	соборної	спільно-
ти	на	цінностях	традиційної	християнської	культури.

Християнський	гуманізм	та базові	гуманістичні	ідеї	сучасного секуляр-
ного світського	 суспільства	 становлять	 фундаментальну	 аксіологію	 в	 добу,	
яку	 деякі	 політологи	 охрестили	 “постхристиянською”:	 вони	 перебувають	 у	
перманентному	діалозі,	зокрема,	на	рівні	церков	та	сучасного	посттоталітар-
ного	суспільства,	яке	переживає	системну кризу	з	її	катастрофічною	кризою	
Духу	й	Совісті.	(Див.	праці	О.	Лосева,	прот.	О.	Меня,	В.	Соловйова,	Антонія,	
Митрополита	 Антонія	 Сурожського,	 В.	 Алексєєва,	 прот.	 В.	 Заєва,	 диякона		
А.	Кураєва,	протоієрея	Діонісія	(Д.	С.	Мартишина)	та	ін.).	

Очевидно,	що	тільки	синкретичне поєднання	позитивних	набутків	хри-
стиянства	та	гуманізму	в	культурі,	освіті,	ноосфері,	спіріосфері	спроможне	
вивести	Україну	на	загальноєвропейський	та	світовий	рівні.

Протоієрей	 отець	 Діонісій	 (Д.	 С.	 Мартишин)	 у	 дисертації	 “Взаємодія	
Української	Православної	Церкви	та	держави	у	процесі	суспільно-політич-
них	 трансформацій	 України”	 підкреслює:	 “Для	 сучасної	 світської	 науки	 та	
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християнського	 богослов‘я	 необхідні	 реальні	 інструменти	 діалогу	 науки	 та	
релігії,	 а	 також	 пошук	 загальної	 нової	 парадигми	 наукового	 дослідження	
понять	 “Церква”,	 “держава”	 та	 “суспільство”.	 Лише	 діалогічність,	 синергія,	
взаємна	повага	сторін	здатні	принести	плоди	конструктивного	громадського	
діалогу	та	спільного	наукового	співробітництва”	[2,	с.	75].	

У	 нових	 історичних	 умовах	 розбудови	 громадянського	 суспільства	 [3,	
276–291],	 духовно-морального	 відродження	 людей	 актуалізувалася	 про-
блема	розбудови	релігійно-філософської	парадигми	діалогу	й	співпраці	усіх	
церков	та	сучасного	соціуму	в	подоланні	системної	кризи.	Паїсій	Святого-
рець	назвав	епоху	постмодернізму	“вавилонським	стовпотворенням”,	закли-
каючи:	“Будемо	просити	покаяння	усьому	світові”!

Філософська	концепція	понять	“гуманізм”,	“гуманний”,	тобто	людяний,	—	
це	певний	тип	світогляду	(релігійного	та	мирського,	або	секуляризованого),	
що	вербалізується	гаслом:	“Все	в	 ім’я	людини,	все	на	благо	людини”,	але	в	
першому	(релігійному)	варіанті	на	першому	місті	перебуває	віра в Бога,	а	на	
другому	—	в	сили	людини,	обтяженої	гріхами.	

Атеїстично-безбожна	доба	зруйнувала	пріоритети	духовного	перед	мате-
ріальним	(при	тотальному	наступові	комерціалізованих	ЗМІ,	псевдоринко-
вих	відносин,	наступу	криміналітету	тощо),	призвела	до	падіння	духовних	
цінностей,	 зокрема,	 зниження	 благодатної	 ролі	 віросповідання.	 Натомість	
активізувалися	астрологія,	“месіанство”	Каббали,	окультизм,	язичницькі	ві-
рування	та	культи,	ворожба,	чаклунство,	екстрасенсорика	і	под.,	яким	спокій-
но	живеться	в	раціоналістичному,	техніко-технологічному	екстремізмі	епохи	
постмодернізму.

Наука,	культура,	освіта,	мистецтво	поступово	втрачають	сакральні	зв’язки	
з	релігією,	перетворюються	з	духовних	форм	пізнання	таємниць	буття	в	зна-
ряддя	практичного,	дієвого	матеріального	збагачення.	Священство	та	вірую-
чі	переживають	нелегкі	часи	залишків	доби	атеїзму:	їх	зараз	не	розстрілюють,	
не	нищать	на	Соловках,	але	істинної	симфонії	між	державою,	суспільством	
та	Церквою,	на	жаль,	ще	не	спостерігається.	Потрібен	ефективний,	відкри-
тий	діалог	церков	і	суспільства,	аби	знайшлися	“депутати	від	Бога”,	а	не	наші	
деякі	нардепи	від	усіляких	різноманітних	партій,	які	мають	лише	“аргумент	
сили”,	а	не	силу	духовно-інтелектуальних	аргументів	у	публічних	дебатах.

Талант	у	науці,	освіті,	культурі,	мистецтві	у	секулярному	суспільстві	стає	
часом	“товаром”,	цінується	лише	лояльність	до	влади,	а	не	виконання	земної	
місії	перед	Богом	і	людьми.	

Політика,	економіка,	бізнес	часто	перебувають	у	бездуховних,	нехристи-
янських	руках,	тому	це	стає	загрозою	державотворенню	Незалежної	високо-
цивілізованої	України,	яка	є	територією	та	духовною	оазою	Святої	Київської	
Русі.	Це	накладає	особливу	відповідальність	на	істинну	еліту	суспільства,	її	
провідників,	державотворців.	

Християнство	 породило	 гуманізм,	 який	 у	 кінці	 безбожного	 секулярно-
го	XX	ст.	породив	дегуманізацію	суспільних	відносин	у	двох	формах:	одна	
під	прикриттям	евфемізмів	псевдориторики	маніпулятивного	характеру,	як	
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“повний	розквіт	особи”,	“соціальна	ідилія”,	“земний	рай”	тощо.	Друга	форма	
дегуманізації	має	характер	антропофагії	(людиножерський),	коли	“сильний	
поневолює	слабішого,	користуючись	плодами	перемоги”,	—	як	пише	Б.	В.	Не-
чипоров[4].

Отже,	 прагнення	 людини	 до	 Бога	 вимагає	 і	 прагнення	 до	 досконалості	
культурної,	 духовно-моральної,	 мистецької,	 словесної,	 долання	 словесно	
мовленнєвих	гріхів:	осуду	ближнього,	гнів,	заздрість,	ненависть,	обман,	супе-
речки,	непоступливість,	зловтіха	тощо.

Цінності	гуманізму	—	в	абсолютизації	свободи,	в	самодостатності	людини,	
в	антропоцентризмі,	що	у	політизованому	суспільстві	активізує	фанатизова-
не	“поклоніння	ідолам”	—	харизматичним	вождям,	так	званим	“богообраним	
вождям,	месіям”.	Усі	християнські	церкви	діють	лише	засобами	любові,	а	не	
так,	як	законники.	Цінності	християнства	—	у	христоцентризмі,	у	вченні	про	
Божу	благодать:	“церква	дивиться	на	все	із	довготерпінням	і	прагне	допомог-
ти	кожному,	що	б	він	не	накоїв,	яким	би	грішником	він	не	був”,	говорить	ста-
рець	отець	Паїсій	Святогорець.	

Отже,	християнство	веде	свій	діалог	із	секулярним	суспільством,	пропо-
нуючи	свідомий,	неманіпулятивний	вибір	між	Богом	і	гріховною	поведінкою,	
між	надприродним	і	природним,	між	справжньою	свободою	духа	(дарованої	
Богом)	і	людською	вседозволеністю.

Християнський	релігійний	філософ	Іван	Ільїн	писав:	“Бо	дух	є	сила	само-
визначення	для	кращого.	Він	має	дар	вивести	себе	внутрішньо	з	будь-якого	
життєвого	змісту,	протиставивши	його	собі,	оцінити	його,	обрати	його	чи	від-
кинути...	Дух	має	силу	і	владу	створювати	форми	і	закони	свого	буття,	твори-
ти	себе	і	сприяти	своєму	життю”	[5,	95].

Свобода	у	християнському	гуманізмі	є	модальним	(фактично	інструмен-
тальним),	а	не	предметно-змістовним	визначенням	духовного	буття	людини.	
Дух	є	любов	і	воля	до	досконалості,	зокрема,	коли	ми	бачимо	суперечності	
між	кількістю	та	якістю:	остання	передбачає	вибір	мудрих	книг	замість	жов-
тої	преси;	тиші	свідомості	замість	гамірних	натовпів	чи	“душевних	пивних	
компаній”;	вибір	глибоких	роздумів	замість	сенсаційних	“потрясінь”;	вибір	
високого	мистецтва	замість	технічної	віртуозності;	вибір	скромності	й	сми-
рення	замість	снобізму	й	гордині;	вибір	поміркованості	замість	необмежено-
сті	й	втрати	почуття	міри,	як	писав	Д.	Бонхоффер	[6,	52].

Як	бачимо,	є	категорії	вічні	й	плинно-тимчасові:	діалог	богослів’я	з	філосо-
фією	розв’язується	на	користь	вічних	істин	богослів’я.	Епоха	постмодернізму	
нищить	родину,	освіту,	державну	службу,	руйнує	фундаментальні	основи	ду-
ші	людини	й	духовності	суспільства,	але	Предвічний	Господь	трансцедентно	
й	об’єктивно	присутній	на	небі	і	на	землі,	а,	головне,	—	у	наших	серцях,	бо	
Він	є	абсолютною	цінністю,	а	духовність	є	своєрідною	феноменологією	хри-
стиянської	віри	і	способу	життя,	як	жив	і	творив	геніальний,	благословенний		
Г.	С.	Сковорода.	

У	наш	час	усі	зусилля	спрямовані	на	осягнення	глибин	людського	духу,	на	
розбудову	(або	й	спасіння)	“розхристаної”	християнської	душі,	яка	страждає	
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у	 секулярному	 постмодерністському	 середовищі.	 Людині	 необхідно	 увійти	
у	 смисл	 добра,	 відчути	 його	 необхідність,	 творити	 його.	 Людині	 необхідно	
мати	“многобеседные	уста,	доброглаголивый	язык,	мудросокровищное	сер-
дце,	 быстролетающую	 мысль,	 небовосходный	 ум...”	 (рукопис	 Виготської	
пустині	початку	XVIII	ст.).	Ці	вершини	культури	можна	здолати,	зокрема,	
за	допомогою	християнської	етики	мовлення,	бо	слово	—	практичний	засіб	
благоустрою	суспільства	й	благополуччя	людини,	тому	справедливим	є	твер-
дження:	яким	є	мовлення,	таким	є	і	життя.

Християнські	подвижники	духу	від	найдавніших	і	до	наших	часів	знали	
усі	глибини	людського	серця,	що	жодним	чином	не	під	силу	світській	науко-
вій	психології,	педагогіці,	етиці	чи	будь-якій	іншій	гуманітарній	науці.	Роз-
рив	віри	і	науки	став	драмою	для	суспільства	й	людства:	втратили	Церква	й	
наука	(їх	нищили	разом),	наука	і	богослів’я	ще	не	розкрили	феномен	релігій-
ної	віри	(А.	М.	Лещенко).

Тероризм	 (тиранія)	 інформаційного	 простору	 світського	 суспільства	
протистоїть	благодаті	віри,	надії,	любові,	благодаті	“розрізнення	духів”.	Сяє	
найчистішим	вогнем	Христове	світло:	воно	несе	любов	замість	ненависті	й	
агресії,	дарує	спасіння	у	Вічності	замість	короткочасного	земного	“кар’єрного	
успіху”	й	“чорного	процвітання”.

Митрополит	 Антоній	 Сурожський	 писав:	 “Таємниця	 любові	 до	 людини	
починається	у	той	момент,	коли	ми	дивимося	на	неї	без	бажання	володіти	
нею,	без	бажання	панувати	над	нею,	без	бажання	хоч	якось	скористатися	її	
дарами	чи	її	особистістю...”	[7,	473].

Висновки
Демократичний	 розвиток	 суспільства	 має	 визначатися	 змістом	 та	 кон-

структивним	 наповненням	 взаємодії	 Церкви,	 держави,	 суспільства,	 особи-
стості	 на	 рівні	 конструктивного	 консенсусу	 у	 формуванні	 та	 утвердженні	
української	державності,	бо	без	об‘єднання	Українських	Православних	Цер-
ков	та	інтеграції	духовних	зусиль	у	розвиткові	держави	розв’язати	проблеми	
українського	суспільства	і	особистості	неможливо.

Християнські	 Церкви	 не	 розчиняються	 у	 постмодернізмі,	 а	 сповідують	
Біблійні	істини	“загубленій	людині”,	проповідують	істини	Слова	Божого,	За-
кону	Божого,	ведуть	конструктивний	діалог	зі	світським	суспільством	доби	
постмодернізму,	 аби	 подолати	 кризу	 духу,	 сформувати	 “освячений	 розум”,	
виявити	жертовну	любов	і	праведність.

XXI	ст.	характеризується	антагоністичною	боротьбою	і	навіть	часом	сен-
саційним	протистоянням	світських	гуманістичних	теорій	і	систем,	які	заяв-
ляють	 про	 свою	 “найвищість”,	 хизуючись	 одна	 перед	 одною.	 Універсалізм	
християнської	 Церкви	 здатний	 інтегруватися	 на	 трансцедентному	 рівні	 у	
прогресивні	світські	мирські	цінності,	керуючись	одним	 істинним	принци-
пом:	 “Чи	 угодно	 це	 Богові?”	 Богослови	 підкреслюють,	 що	 ми	 повинні	 від-
крито	спростувати	хибне	уявлення	про	те,	що	наукову	і	технічну	діяльність	
не	можна	обмежити	моральними	і	релігійними	нормами,	але	абсолютизація	
технократизму	руйнує	духовну	гармонію	життя,	тому	нині	для	забезпечення	
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достойного	людського	існування,	як	ніколи,	необхідне	відновлення	загубле-
ного	зв’язку	наукового	знання	з	релігійно-духовними	цінностями.

Церкві	дана	нездоланна	влада	від	Бога	допомагати світові спастися у Віч-
ності.	 Чи	 чуємо	 ми	 цей	 голос?	 Гори	 Афон?	 Гори	 Сінай?	 Діалог	 із	 суспіль-
ством	(секулярними	верствами)	—	доброчесний	шлях	до	подолання	систем-
ної	кризи.	Дай	нам,	Боже,	сили	й	мудрості,	аби	духовно	зрости	й	з’єднатися	
із	Христом,	Який	є	Альфа	і	Омега,	бо	коли	все	наше	життя	знаходиться	у	за-
лежності	від	Альфи	і	Омеги,	тоді	все	освячено,	тоді	ми	маємо	право	жертовно	
утверджувати	Україну	щасливу	[8,	10–16].	

Сучасному	українському	суспільству	необхідне	інноваційне науково-бо-
гословське прогнозування і будівництво майбутнього	з	урахуванням	релі-
гійного,	 соціального	 минулого	 та	 особливої	 місії	 УПЦ	 у	 конструктивному		
діалозі	з	державою,	суспільством,	особистістю	в	умовах	драматичних	викли-
ків	ХХІ	ст.

література

	 1.	 Сагач Г. М.	Вибрані	твори:	в	10	т.	/	Г.	М.	Сагач.	—	Рівне:	ПП	ДМ,	2015.	—	Т.	VIII	
(3):	Аксіологія	серця:	Благодатний	вогонь	віри.	—	328	с.	

	 2.	 Мартишин Д. С.	Взаємодія	Української	Православної	Церкви	та	держави	у	про-
цесі	суспільно-політичних	трансформацій	України:	дис.	у	формі	наук.	доповіді	
на	здоб.	наук.	ступ.	д-ра	наук	у	галузі	політології.	—	К.:	МАУП,	2014.	—	96	с.

	 3.	 Мартиненко В. Ф.	 Теоретико-методологічні	 засади	 становлення	 та	 розвитку	
місцевого	самоврядування	в	сучасній	Україні.	Місцеве	самоврядування	в	Укра-
їні:	євроінтеграційний	шлях:	колект.	монографія	/	за	заг.	ред.	Р.	М.	Плюща.	—	К.:	
РІДНА	МОВА,	2016.	—	808	с.

	 4.	 Нечипоров Б. В.	Введение	в	христианскую	психологию	/	Б.	В.	Нечипоров.	—	М.,	
1994.

	 5.	 Ильин И. А.	Собр.	соч.:	в	10	т.	/	И.	А.	Ильин.	—	Мюнхен,	1951.	—	Т.	1.
	 6.	 Бонхоффер Д.	Сопротивление	и	покорность	//	Вопросы	философии.	—	1989.	—	

№	10–11.	
	 7.	 Антоний, Митрополит Сурожский.	Таинство	любви.	труды.	—	М.,	2002.	
	 8.	 Сагач Г. М.	Вибрані	твори:	в	10	т	/	Г.	М.	Сагач.	—	Рівне:	ПП	ДМ,	2015.	—	Т.	VII	

(2):	Професійна	риторика:	Слово	животворяще.	—	340	с.



114

Ю. П. СУРМІН 
д-р. соц. наук, проф., УАІСНС МАУП

релігіЯ та освіта в Україні:  
контУри вЗаЄмодії

Проблема	взаємодії	релігії	 і	освіти	є	дуже	популярною	темою	наукової	
рефлексії,	 класичною	 проблемою	 досліджень	 соціально-політичних	 наук	
суверенної	України.	Їй	присвячені	десятки	дисертаційних	досліджень	соці-
ологів,	богословів,	юристів,	педагогів,	філософів,	написані	сотні	наукових	та	
публіцистичних	статей.	Цю	проблему	вивчали	такі	фахівці,	як:	В.	Бондарен-
ко,	А.	Друзенко,	Ю.Кальниш,	А.	Кислий,	Ф.	Козырев,	Н.	Колесова	І.	Мет-
лик,	І.	Лагодич,	М.	Нагорна,	Н.	Пархоменко	та	інші.	У	більшості	досліджень	
розглядаються	різні	аспекти	впровадження	в	Україні	релігійної	освіти.	

На	наш	погляд	ця	проблема	є	більш	складнішою,	ніж	впровадження	ре-
лігійної	освіти	в	освітню	систему	країни.	Проблема	в	тому,	що	в	сучасних	
умовах	 загострення	 системної	 кризи	 українського	 суспільства,	 небезпеки	
втрати	державності,	розгортання	пошуків	напрямків,	моделей	і	технологій	
реформ	криза	охоплює	як	релігію,	так	і	освіту.	Подолання	кризи	суспільства	
та	держави	неможливо	без	подолання	кризи	і	релігії,	і	освіти.	Головне	в	тому,	
що	вони	можуть	подолати	кризу	тільки	спільно,	партнерські,	шляхом	взаєм-
ної	підтримки.

Основний	 прояв	 кризи	 релігії	 в	 тому,	 що	 вона	 поступається	 впливу	 на	
людину	масової	поп-культурі	у	відовіщності,	техніко-технологічному	осна-
щенні,	динаміці	тощо.	Релігія	не	може	ефективно	забезпечити	психотерапе-
втичну	функції.	Вона	поступається	професійним	психологам	та	психотера-
певтам.	І	так	за	усіма	її	функціональними	призначеннями	в	суспільстві.	

Криза	освіти	в	тому,	що	вона	в	умовах	інформаційного	вибуху	не	може	
забезпечити	виховання	учнів	та	студентів,	особливо	моральне.	Студенти	за-
йняти	переробкою	значних	масивів	інформації,	а	на	формування	духовності,	
особливо	норм	та	цінностей	не	вистачає	часу.	Тому	вони	нерідко	у	своєму	
розвитку	 залишаються	 на	 шкільному	 рівні,	 перетворюються	 в	 примітивні	
пристрої	примітивної	переробки	інформації.

Тому	 релігія	 та	 освіта	 нагадують	 сьогодні	 глухого	 зі	 сліпим,	 коли	 вони	
можуть	компенсувати	недоліки	один	одного	своїми	перевагами.	Релігія	має	
значний	виховній	потенціал,	а	освіта	—	технології	програмування	та	органі-
зації	навчання.

Тому	 основною	 метою	 статті	 є	 виявлення	 контурів	 взаємодії	 релігії	 та	
освіти	в	аспекті	реалізації	релігійного	навчання,	яке	виступає	важливим	ін-
струментом	взаємних	доповнень	та	компенсацій.
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Для	досягнення	цей	мети	необхідно	розв’язати	три	завдання:	по-перше,	
проаналізувати	основні	фактори	впливу	на	цю	взаємодію;	по-друге,	виявити	
основні	проблеми	впровадження	релігійної	освіти	у	життя	України;	по-тре-
тє,	сформувати	пропозиції	щодо	практичної	реалізації	цього	процесу.	

Взаємодія	 релігії	 та	 освіти	 у	 будь-якому	 суспільстві	 залежить	 від	 бага-
тьох	факторів.	Найбільш	важливим	фактором	є	етап соціально-культурного 
розвитку країни.	

Відомі	три	таких	уклади:	традиційний,	модерний	та	постмодерний.	
Традиційне	 суспільство	 розглядає	 релігію	 и,	 насамперед,	 церкву	 як	 ін-

ститут	підтримки	віри,	контролю	за	виконанням	людьми	релігійних	обря-
дів,	норм	релігійної	етики.	Релігія	зберігає	традиції.	Освіта	в	традиційному	
суспільстві	має	релігійний	характер.	Дуже	часто	в	таких	суспільствах	релі-
гія	виконує	функції	державної	ідеології.	На	сучасному	етапі	це	характерно,	
наприклад,	для	Ірану,	Ізраїлю.	В	таких	країнах	складається	ціла	система	як	
релігійної	освіти	з	підготовці	релігійних	діячів,	священників,	так	ї	релігізо-
ваної	освіти,	яка	забезпечує	релігійну	складову	освіти	громадян.	Слід	під-
креслити,	що	ми	відрізняємо	релігійну	освіту,	яка	спрямовану	на	підготовку	
прихожан	та	священників	від	релігізованої	освіти,	яка	є	світською	освітою	з	
елементами	релігійної	освіти,	котра	ориєнтована	на	задоволення	релігійних	
запитувань	тих,	хто	навчається.	В	традиційному	суспільстві	світська	освіта	
охоплена	релігією	максимально	можливо.

Суспільство	модерну	з	його	індустріальним	виробництвом,	ринком	та	ви-
сокою	динамікою	соціальних	змін	розглядає	релігію	як	гальмуючий	фактор	
змін.	Тому	модерна	держава	відділяє	релігію	від	освіти,	школу	від	церкви.	
Сама	релігія	рухається	за	відомими	трендами,	що	описані	М.	Вебером	у	його	
концепції	ролі	протестантської	етиці	у	розвитку	капіталізму.	При	переході	
до	 модерну	 спостерігається	 деяке	 тимчасове	 зростання	 секуляризації	 на-
селення,	 а	 потім	 розпочинає	 зростати	 протестантсько-сектантська	 релігій-
ність	 найбільш	 економічно	 активної	 частки	 населення.	 Це	 населення	 роз-
глядає	релігію	як	інструмент	духовної	складової	професійного	просування.	
Вона	 виступає	 як	 моральна	 опора	 у	 напружений	 професійній	 діяльності.	
Релігійне	навчання	священників	тут	має	обмежений	характер,	відділено	від	
світського	професійного	навчання.	Потреби	у	релігійній	освіті	громадян	як	
правило	задовольняються	за	рахунок	сект,	громадських	релігійних	структур	
і	мають	просвітницький	характер.

Суспільство	постмодерну	розглядає	релігію	ні	як	віру,	а	як	деяку	прак-
тику	гри	у	віру.	На	перший	план	виходить	красота	та	зовнішній	блиск	ре-
лігійного	 обряду,	 його	 відовіщність,	 масовість,	 наповненість	 почуттями	
та	 емоціями.	 А	 етична	 складова	 віри,	 яка	 є	 такою	 важливою	 на	 минулих	
етапах	 розвитку	 суспільства,	 відходить	 на	 другій	 план.	 Релігійна	 освіта	
отримає	у	суспільстві	постмодерну	естетичну,	емоційну	основу.	Розвива-
ється	релігійний	туризм	з	його	псевдо	паломниками,	становляться	масо-
во-публічними	релігійні	свята.	Потреба	у	моральній	релігійній	освіті	міні-
мізується	тому,	що	сильно	“напрягає”,	але	зростає	потреба	у	її	естетичній	
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складової	релігійній	освіті,	у	відповідних	туристських	маршрутах,	святах,	
символах	тощо.

Другим	важливим	фактором	є	релігійний дизайн суспільства,	яка	вклю-
чає	 співвідношення	 віруючого	 та	 невіруючого	 населення,	 сегментацію	 су-
спільства	за	релігійними	конфесіями.	Для	України	цей	дизайн	є	дуже	склад-
ним.	 Він	 нараховує	 89	 релігійних	 структур.	 Серед	 них	 виділяється	 кілька	
основних:	 УПЦ-КП	 підтримують	 —	 39,8	 %	 віруючих,	 УПЦ-МП	 —	 29,4	 %,	
УГКЦ	—	14,1	%,	протестантизм	—	2,4	%	[8].	Дві,	найбільш	великі	православні	
структури	є	конфліктними.	Тому	взаємодія	релігії	 і	освіти	має	багато	про-
блем	та	складових.	Не	вистачає	довіри	між	державою	та	парафіями	конфе-
сій.	Спостерігається	нерівномірність	розвитку	релігійних	громад	за	терито-
рією	України.	Більша	їх	частина	знаходиться	на	Заході	та	Центрі	України.	
Що	свідчить	не	тільки	про	зменшення	релігійності	із	Заходу	на	Схід,	але	про	
зменшення	релігійній	суб’єктності	при	вирішенні	питань	релігійної	освіти	
громадян.	Тобто	взаємодія	між	релігією	 і	освітою	буде	формуватися	знач-
ною	мірою	тільки	на	Заході	та	Центрі	України	чисельними	конфесіями	та	
впливовими	парафіями.

Третій	фактор	це релігійність населення України, яка переживає ренесанс. 
За	результатами	дослідження	М.	Паращевіна	(Київський	міжнародний	ін-
ститут	соціології	(КМІС),	n =	2036	респондентів,	що	за	всіма	демографічни-
ми,	освітніми	та	регіональними	ознаками	репрезентують	доросле	населення	
старше	18	років,	яке	постійно	проживає	на	території	України):	“Частка	тих,	
кого	можна	називати	релігійними,	в	середньому	по	країні	наближається	до	
90	%,	з	помітними	регіональними	відмінностями,	а	саме	поступовим	змен-
шенням	частки	релігійних	мірою	просування	із	заходу	країни	на	схід”	[1].	
Основною	проблемою	тут	є	різна	якість	релігійної	віри,	яка	пов’язана	з	різ-
ною	поглибленістю	людей	у	релігійні	норми	та	цінності.	

В	 Україні	 йде	 природне	 відтворення	 релігійності	 населення.	 Вона	 вже	
стала	масовою	та	домінуючою.	А	це,	за	думкою	М.	Лагодича	висуває	на	пер-
ший	 план	 “соціалізацію	 особистості	 віруючого	 протягом	 усього	 його	 жит-
тя;	 формування	 і	 розвиток	 духовно-моральної	 культури	 віруючих,	 вплив	
на	 культуру	 нерелігійних	 людей,	 насамперед	 —	 їхні	 морально-патріотичні	
позиції”	[2].	Тому	висока,	але	часто	поверхова	релігійність	населення,	тяга	
людей	 до	 бога	 поєднується	 зі	 сприйняттям	 релігійної	 етики,	 формує	 таку	
ситуацію,	коли	можливо	очікувати	масштабне	нарощування	потреби	у	релі-
гійній	освіті.

Четвертий	фактор	—	це	моделі державно-церковних відносин,	котрих	ві-
домо	три:	1)	церква	відокремлена	від	держави	і	школа	від	церкви;	2)	церква	
є	державною	і	виконує	функції	державної	установи;	3)	держава	 і	церква	є	
партнерами,	їх	взаємини	ґрунтуються	на	взаємному	договорі	про	співпрацю.	
Зрозуміло,	що	модель	державно-церковних	відносин	задає	загальну	матри-
цю	цих	відносин,	детермінує	як	релігійну	так	і	релігізовану	світську	освіту.	
В	Україні	до	цих	моделей	складається	парадоксальна	ситуація	коли	домінує	
перша	модель,	є	елементи	другої	моделі,	але	договори	про	взаємну	співпра-
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цю	ще	не	склалися.	Безсумнівне	те,	що	головну	скрипку	в	цьому	договорі	
повинна	грати	релігійна	освіта.

Щодо	проблем,	котрі	необхідно	розв’язати	для	впровадження	та	розвит-
ку	релігізованої	освіти,	то	найбільш	вагомими	та	складними	є:

1.	Проблема	правового	статусу викладання релігійних дисциплін.	Як	ві-
домо,	що	Конституція	України	відокремлює	церкву	від	держави	і	школу	від	
церкви,	але	є	реальне	замовлення	на	релігійну	освіта	з	боку	одних	батьків,	
та	 і	 є	 небажання	 інших	 батьків	 навчати	 дітей	 релігійним	 канонам.	 Право	
на	навчання	релігії	не	закріплено	в	Конституції	України,	але	є	в	конститу-
ціях	 багатьох	 європейських	 країн	 (Італія,	 Іспанія,	 Німеччина,	 Польща).	 В		
35	 статті	 Конституції	 України	 говориться	 про	 відокремлення	 держави	 від	
церкви	та	церкви	від	школи,	але	із	цієї	статті	випливає	також	право	сповіду-
вати	будь-яку	релігію	та	отримувати	про	неї	знання.	Але	чіткості	в	україн-
ської	Конституції	не	вистачає.	Тому	необхідні	внесення	змін	в	Конституцію	
України	щодо	забезпечення	права	на	релігійну	освіту.	Є	проблема	приведен-
ня	українського	законодавства	у	відповідність	нормам	міжнародного	права.

Ця	проблема	значною	мірою	обумовлена	атеїстичним	радянським	наслід-
ком	Конституції	України.	А	с	іншого	боку	в	цьому	питанні	спостерігається	
деяка	 догматизація	 конституційних	 положень.	 Cправа	 в	 тому,	 що	 “взагалі	
характер	навчання	релігії	у	західноєвропейських	школах	вирішальною	мі-
рою	залежить	від	моделі	державно-церковних	відносин	у	тій	чи	іншій	країні.	
Як	правило,	принцип	нейтральності	держави	в	її	ставленні	до	релігії	ніде	в	
Західній	Європі	не	означає	байдужості	до	релігійних	цінностей.	І,	скажімо,	
принцип	нейтральності	для	публічних	шкіл	зовсім	не	означає,	що	такі	шко-
ли	мусять	бути	цілковито	секулярними	та/або	повністю	вилучати	навчан-
ня	релігії	зі	своїх	програм.	Це	видно	на	прикладі	таких	країн,	як	Бельгія,	де	
впроваджено	принцип	нейтральності,	або	Іспанії,	де	принцип	нейтральності	
освіти	при	одночасній	повазі	до	релігійних	і	моральних	цінностей	вважаєть-
ся	фундаментальним	підґрунтям	усієї	системи	освіти”	[3].	

2.	Суттєвою	є	проблема	права дитини на незалежність.	Як	зарубіжні,	так	
і	вітчизняні	вчені	(І.	Снук,	Дж.	Уайт,	П.	Гарднер,	І.	Каллан,	Ф.	Козирев	та	
інші)	стверджують,	що	релігія	суперечить	розвитку	автономної	раціональ-
ної	 особистості,	 що	 релігійне	 визначення	 людини	 може	 бути	 у	 дорослому	
виці.	Хоча	в	“Загальній	декларації	прав	людини	ООН”	сказано,	що	батьки	
мають	право	пріоритету	у	виборі	освіти	для	своїх	малолітніх	дітей	(стаття	
26.2),	а	“Європейська	конвенція”	у	статті	2	протоколу	№	1,	який	став	части-
ною	законодавства	України,	гарантує:	“Держава	у	виконанні	нею	будь-яких	
функцій,	узятих	нею	на	себе	в	галузі	освіти	і	навчання,	поважає	право	бать-
ків	забезпечувати	таку	освіту	і	навчання	відповідно	до	своїх	релігійних	і	сві-
тоглядних	переконань”	[4].	Але	факт	залишається	фактом.	Позиція	батьків	
щодо	релігійного	навчання	їх	дітей	є	дужу	впливовою	при	прийнятті	управ-
лінських	рішень	щодо	організації	такого	навчання.

3.	М.	Бабій	звертає	увагу	на	проблему	посилення зони міжрелігійних та 
міжконфесійних конфліктів, дискримінації релігійних меншин, некомпетент-
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ності вчителів, низької якості підручників	 [5].	 Дійсно	 є	 проблема	 якості		
викладання в державних навчальних закладах релігійно-філософських, релігі-
єзнавчих та релігійно-оглядових дисциплін,	яке	не	супроводжується	виконан-
ням	релігійних	обрядів	і	має	інформативний	характер.	М.	Закович	підкрес-
лює,	що	“деформоване	релігійне	навчання	та	виховання	не	принесе	користі	
в	 розвитку	 духовності.	 Вони	 формують	 у	 молоді	 недовіру	 до	 традиційних	
духовних	цінностей	українського	суспільства,	нетерпимість	до	інших	релі-
гійних	вірувань,	принижує	її	громадянську	гідність”	[6,	с.	44].	Як	свідчить	
досвід	 багатьох	 європейських	 та	 арабських	 країн	 релігійне	 деформоване	
навчання	використалося	для	підготовці	терористів	Ісламської	держави.	То-
му	потрібен	державний	та	громадський	контроль	за	релігійною	освітою.	Ви-
магає	ліцензування	та	контролю	якість	релігійного	навчання.	

4.	Проблема	викладання таких релігійних ідей, що суперечать світогляд-
ним позиціям науки.	Класичним	є	приклад	конфлікту	між	двома	доктринами	
походження	людини:	дарвінистської	—	із	мавпи	і	релігійної	—	із	глини.	Ця	
проблема	є	дуже	загостреною	у	цілому	ряді	розвинутих	країн.

5.	Проблема	принципів, що регулюють впровадження релігійного навчання.	
Розпочинається	усе	з	того,	як	розглядати	релігійне	навчання:	як	те	що	від-
повідає	принципу	релігійній	свободи,	або	принципу	свободи	взагалі,	в	тому	
числі	 свободи	 від	 релігійної	 віри.	 Принципи повинні забезпечити компро-
міс між державою та церквою.	Наприклад	І.	Лаухіна	пропонує	таки	умови	
упровадження	курсів	з	релігійним	компонентом:	1)	альтернативності	курсів	
етики,	християнської	етики	та	релігійної	етики;	2)	запровадження	кожного	
із	зазначених	курсів	на	принципах	віротерпимості;	3)	поєднання	інформа-
тивної	наповненості	курсів	з	моральним	вихованням;	4)	спеціалізованої	пе-
дагогічної	освіти	людей,	що	викладатимуть	зазначені	курси,	та	формування	
штату	викладачів	спільно	з	представниками	від	МОН,	церкови	і	релігійних	
організацій;	5)	гуманного	ставлення	до	кожної	дитини	незалежно	від	її	сві-
тоглядних	переконань;	6)	узгодження	змісту	курсів	із	поглядами	батьків	на	
моральне	і	духовне	виховання	їхніх	дітей;	7)	критичності,	описовості,	пов-
ноінформативності,	 об’єктивності	 навчальних	 програм;	 8)	 заборони	 будь-
якої	катехізації	чи	прозелітизму	[7].

6.	Проблема	цілісної	системи	релігійної	освіта,	яка	поєднує	таки	види	та	
рівні	релігійної	освіти:	1)	недільні	школи;	2)	викладання	релігійних	дисци-
плін	 у	 рамках	 світського	 навчального	 закладу;	 3)	 класи	 з	 релігійним	 нав-
чанням;	 4)	 професійне	 релігійне	 навчання	 бакалавра,	 магістра	 та	 доктора	
філософії	в	теології.	В	Україні	спостерігається	процес	формування	цілісної	
системи	релігійної	освіти	На	початок	2010	року	в	Україні	нараховувалося	
12633	недільні	школи	(серед	яких	майже	40	%	—	протестантські,	13	%	—	ка-
толицькі,	46	%	—	православні).	До	системи	релігійної	освіти	України	вхо-
дять	також	196	навчальних	заклади,	в	яких	навчається	9012	студентів	ден-
ної	і	8537	студентів	заочної	форми	навчання.	Сьогодні	спеціальність	теології	
проліцензована	в	4	ВНЗ	України:	Національному	університеті	“Острозька	
академія”,	Приватному	вищому	навчальному	закладі	“Карпатський	універ-
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ситет	імені	Августина	Волошина”,	Українському	католицькому	університеті	
та	Європейському	університеті	[8].	

7.	 Є	 проблема	 поліетнічності	 і	 поліконфесійності	 як	 перепони	 на	 шля-
ху	впровадження	релігійної	освіти.	Аналіз	світового	досвіду	з	цей	проблеми	
свідчить,	що	поліетнічність	і	поліконфесійність	ні	є	абсолютними	перепона-
ми,	а,	скоріше,	факторами	пошуку	нових	форм	цей	освіти.

Таким	чином,	проблеми	взаємодії	релігії	 та	освіти	ні	є	неподоланними.	
Гармонізація	взаємовідносин	між	державою	і	церквою	вимагає	розв’язання	
цих	проблем.	Але	вини	вимагають	серйозної	наукової	рефлексії,	зростання	
довіри	між	державою	та	релігією.	Серед	практичних	напрямків	вирішення	
цей	проблеми	є:

По-перше,	не	можна	не	погодитися	з	Н.	Пархоменко	в	тому,	що	побудо-
ва	релігійної	освіти	має	базуватись	на	діалозі	між	державою	та	церквою,		
між	освітянами	та	вчителями	з	однієї	сторони,	та	священиками	і	богосло-
вами	 —	 з	 іншої,	 а	 завданням	 держави	 є	 створення	 та	 забезпечення	 спри-
ятливих	 умов	 для	 такої	 співпраці	 [9].	 Але	 такого	 системного	 постійного	
діалогу	між	усіма	релігіями,	конфесіями	та	державою	в	Україні,	нажаль,	не	
вистачає.

По-друге,	 необхідні	 значні	 зміни	 у	 світських	 навчальних	 закладах	 для	
прискорення	процесу	взаємодії	світської	та	релігійної	освіти	й	виховання.	
Не	можна	не	погодитися	в	цьому	плані	з	М.	Лагодич,	котрий	пропонує:

•	 “у	вузах,	що	займаються	професійною	підготовкою	вчителів	потрібно	
відкрити	відділення	релігійної	педагогіки;

•	 розробити	та	запровадити	в	середній	 і	вищій	школі	програм	релігій-
ного	 навчання,	 побудованих	 на	 засадах	 релігійної	 толерантності	 та	
принципах	необов’язковості;

•	 об’єднати	 та	 координувати	 зусилля	 педагогів,	 богословів	 і	 релігієз-
навців	в	області	науково-методичної	і	дослідницької	роботи;

•	 сприяти	 підвищенню	 кваліфікації	 вчителів,	 які	 займаються	 релігій-
ним	вихованням	у	школі	шляхом	організації	семінарів,	лекцій,	видан-
ня	методичних	посібників;

•	 організувати	колоквіуми	та	круглі	столи	з	вітчизняними	та	закордон-
ними	фахівцями	на	предмет	впровадження	та	розвитку	релігійної;

•	 провести	державне	ліцензування	всіх	освітніх	установ,	створених	ре-
лігійними	організаціями;

•	 вивчити	 можливість	 створення	 в	 системі	 національної	 освіти	 до-
шкільних	та	загальноосвітніх	закладів	за	релігійною	ознакою	(подіб-
но	до	існуючих	в	Україні	освітніх	закладів	етнічних	меншин)”	[2].

По-третє,	 нині	 в	 Україні	 розпочинається	 важливий	 процес	 узгодження	
світської	та	релігійної	освітніх	систем,	котрий	вимагає	високої	активності	з	
боку	Церкви.	Найбільш	важливими	напрямками	її	активності	за	пропозиці-
єю	А.	Кислого	можуть	бути:	

•	 створення	 освітніх	 навчальних	 закладів	 під	 опікою	 Церкви	 відкриє	
простір	для	повноцінної	освітньої	діяльності	і	цілковито	зніме	питан-
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ня	 щодо	 дискримінації	 тієї	 чи	 іншої	 релігійної	 організації	 у	 процесі	
зближення	зі	світською	школою;

•	 вдосконалення	 законодавчої	 бази	 з	 освітніх	 питань	 у	 державно-цер-
ковних	відносинах	в	Україні;

•	 визначення	 способів	 ліцензування	 духовних	 освітніх	 закладів	 при	
підтримці	держави,	надати	ініціативу	Церкві	у	здійсненні	такої	робо-
ти;

•	 прирівнювання	 богословських	 наукових	 ступенів	 до	 державних	 за	
умови	виконання	норм	та	правил,	визначених	компетентними	органа-
ми	державної	влади	з	підготовки	науковців;

•	 налагодження	ґрунтовної	психолого-педагогічній	підготовки	вчителів	
християнської	етики	[10].

Проведений	аналіз	дозволяє	зробити	таки	висновки:
По-перше,	 релігійна	 освіта	 завжди	 відігравала	 та	 грає	 важливу	 роль	 у	

формуванні	духовно-інтелектуального	потенціалу	української	нації.	На	ни-
нішньому	етапі	суспільного	розвитку,	в	умовах	загострення	проблеми	цін-
нісного,	морально-етичного	виховання	громадян	України	особливо	актуалі-
зується	необхідність	створення	цілісної	системи	релігійної	освіти.

По-друге,	 існуюча	 в	 Україні	 релігійна	 освіта	 ще	 далека	 від	 системного	
оформлення,	 містіть	 багато	 проблем,	 які	 принципово	 можливо	 розв’язати	
завдяки	постійному	діалогу	та	практичної	взаємодії	Держави	та	Церкви,	ре-
лігії	та	освіти.

По-третє,	формування	цілісної	системи	релігійної	освіти	в	Україні	мож-
ливо	тільки	на	основі	розвитку	діалогу,	партнерства	та	патронату	Церкви	та	
Держави,	релігії	та	освіти.
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Церква в Умовах трансформаЦіЙ  
глоБаліЗованого світУ

Сьогодні	 християнство	 залишається	 найбільшою	 в	 світі	 релігією.		
2,2	 млрд	 жителів	 сповідують	 християнство,	 майже	 третина	 (31	 %)	 всіх		
6,9	млрд	людей	на	Землі.	Іслам	—	на	другому	місці	з	1,6	млрд	прихильника-
ми,	або	23	%	населення	земної	кулі.	Якщо	нинішні	демографічні	тенденції	
збережуться,	то	загальна	чисельність	населення	в	світі	зросте	до	9,3	млрд	у	
2050	р.	(на	35	%).	За	цей	період	мусульмани	—	порівняно	молоде	населення	з	
високим	рівнем	народжуваності	—	за	прогнозами	збільшиться	на	73	%.	Про-
гнозується	зростання	числа	християн,	але	більш	повільно.	В	результаті,	за	
прогнозами	Pew	Research	Center,	до	2050	року	буде	практично	встановлено	
паритет	між	мусульманами	(2,8	млрд,	або	30	%	населення)	 і	християнами	
(2,9	млрд,	або	31	%),	можливо,	вперше	в	 історії.	Буддійське	населення,	як	
очікується,	буде	достатньо	стабільним	через	низький	рівень	народжуваності	
і	старіння	населення	в	таких	країнах,	як	Китай,	Таїланд	і	Японія.	У	всьому	
світі	індуїстське	населення,	згідно	з	прогнозами,	збільшиться	на	34	%,	з	тро-
хи	більше	1	млрд	до	майже	1,4	млрд,	приблизно	в	ногу	 із	загальним	зрос-
танням	населення.	Кількість	євреїв	(найменша	релігійна	група)	виросте	на		
16	%,	з	трохи	менше	14	млн	в	2010	р.	до	16,1	млн	у	всьому	світі	в	2050	році.	
Число	прихильників	різних	народних	релігій	—	в	тому	числі	традиційних	
африканських	релігій,	китайських	народних	релігій,	індіанських	релігій	та	
релігій	 австралійських	 аборигенів	 —	 за	 прогнозами,	 збільшиться	 на	 11	 %,	
з	405	млн	до	майже	450	млн.	Перепис	і	обстеження	2010	р.	показують,	що	
налічувалося	близько	1,1	млрд	атеїстів,	агностиків	і	людей,	які	не	ідентифі-
кують	себе	з	будь-якою	конкретною	релігією.	До	2050	року	таке	населення	
перевищить	1,2	млрд.	Кількість	людей,	які	не	відносять	себе	до	жодної	релі-
гії	буде	рости	в	більшості	країн	Європи	та	Північної	Америки	[1].

Більшість	жителів	планети	хоче	жити	в	країні	зі	свободою	віросповідан-
ня,	свободою	преси,	слова	 і	конкурентними	виборами	—	основними	прин-
ципами	 демократії.	 Для	 74	 %	 жителів	 важливо	 мати	 можливість	 вільно	
сповідувати	свою	релігію	(для	порівняння	в	Україні	так	вважають	—	62	%).	
Опитані	 важливими	 принципами	 демократії	 вважають	 гендерну	 рівність	
(65	 %)	 і	 проведення	 чесних	 регулярних	 виборів	 за	 участю	 не	 менше	 двох	
політичних	партій	61	%	(в	Україні	це	важливо	для	69	%	населення).	Свобода	
слова	важлива	для	56	%	опитаних	жителів	планети,	наявність	вільної	преси	
для	 55	 %	 і	 свободи	 інтернету	 —	 50	 %.	 Є	 помітні	 відмінності	 в	 усьому	 сві-
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ті	в	силу	прихильності	до	демократичних	цінностей.	Право	свободи	релігії	
має	особливо	важливе	значення	в	країнах	Африки	на	південь	від	Сахари	—	
87	%;	90	%	в	Нігерії	і	Сенегалі.	Американці	відносяться	до	числа	людей,	які	
найбільше	підтримують	релігійну	свободу	(84	%).	В	цілому,	це	право	високо	
цінується	в	Азіатсько-Тихоокеанському	регіоні,	проте	в	Японії	(24	%)	—	най-
нижча	частка	серед	обстежених	країн.	73	%	населення	на	Близькому	Схо-
ді	 і	72	%	в	Латинській	Америці	називають	це	дуже	важливим	принципом.	
Важливість	цього	принципу	трохи	нижче	в	країнах	Європейського	Союзу		
(63	%)	[2].	Моральна	поведінка	є	життєво	важливою	для	християнської	іден-
тичності,	про	це	засвідчили	34	%	опитуваних.	Релігійні	люди	більш	схильні	
до	волонтерства,	ніж	нерелігійні	(45	%	проти	28	%)	[3].

У	 багатьох	 країнах	 по	 всьому	 світу,	 вибір	 жінками	 одягу	 і	 зовнішнього	
вигляду	обмежений	державними	законами,	політикою	або	правилами.	В	ос-
танні	роки	багато	країн	прийняли	закони,	які	забороняють	жінкам	носити	
релігійний	одяг	в	громадських	місцях.	Такі	закони	або	політика,	що	обме-
жують	здатність	жінок	носити	релігійний	одяг,	були	особливо	поширені	в	
Європі,	де	18	з	45	країн	регіону	(40	%)	мали	хоча	б	одне	таке	обмеження	в	
2012–2013	рр.	Кілька	європейських	країн	фактично	заборонили	певні	види	
релігійного	одягу	в	громадських	місцях.	У	Франції,	наприклад,	в	2010	році	
прийнято	закон,	який	забороняє	людям	закривати	обличчя	в	громадських	
місцях,	у	тому	числі	в	урядових	будівлях,	громадському	транспорті,	в	ресто-
ранах	і	кінотеатрах.	Ті,	хто	не	виконав	прохання	співробітника	поліції	роз-
крити	обличчя,	може	бути	оштрафований.	Подібна	політика	діє	в	Бельгії	за	
законом,	прийнятим	у	2011	році,	порушники	можуть	бути	оштрафовані	або	
затримані	на	термін	до	семи	днів.	У	грудні	2012	року	Конституційний	суд	
Бельгії	мотивував	цей	закон	необхідністю	громадської	безпеки,	забезпечен-
ням	рівності	між	чоловіками	і	жінками.	50	з	198	країн	світу	мають	закони	
регулювання	 релігійного	 одягу	 жінок.	 Деякі	 з	 цих	 законів	 і	 правил	 засто-
совуються	в	загальнодержавних	масштабах,	а	 інші	—	в	певних	провінціях,	
державному	чи	місцевому	рівні.	У	Росії	на	території	Ставропольського	краю	
були	заборонені	в	державних	школах	мусульманські	хустки	або	хіджаби,	а	в	
Чечні	жінки	були	зобов’язані	носити	хіджаб	у	всіх	громадських	будівлях	[4].

Частина	країн	з	високим	або	дуже	високим	рівнем	соціальних	протисто-
янь	на	релігійному	ґрунті	знизилася	з	33	%	у	2012	р.	до	27	%	в	2013	р.	Це	про-
яви	—	від	вандалізму	по	відношенню	до	релігійної	власності	та	осквернення	
священних	текстів	до	насильницьких	нападів,	в	результаті	загибелі	і	травм.	
На	противагу	цьому,	частина	країн	з	високим	або	дуже	високим	урядових	
обмежень	в	релігійних	питаннях	склала	в	2013	році	27	%,	включаючи	спроби	
контролювати	релігійні	групи	і	окремих	осіб,	починаючи	від	реєстраційних	
вимог	до	дискримінаційної	політики	і	прямих	заборон	на	певні	конфесії.

Життєва	 мудрість	 в	 американській	 політиці	 свідчить,	 що	 не	 релігійна	
людина	не	може	бути	обраною	президентом	Сполучених	Штатів.	Більшість	
американців	стверджує,	що	для	них	важливо,	щоб	президент	мав	сильні	релі-
гійні	переконання.	Половина	дорослих	американців	кажуть,	що	вони	будуть	
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менш	 схильні	 голосувати	 за	 гіпотетичного	 кандидата	 президента,	 який	 не	
вірить	в	Бога,	в	той	час	як	лише	6	%	говорять,	що	вони	будуть	більш	схильні	
голосувати	за	невіруючого	[5].

В	Україні	за	даними	Департаменту	у	справах	релігій	та	національностей	
Міністерства	культури	України	станом	на	1	січня	2016	року	нараховувалося	
34183	релігійні	громади,	з	них	православних	—	18676,	яких	найбільші:	Укра-
їнська	Православна	Церква	(Московського	Патріархату)	—	12334	та	Україн-
ська	Православна	Церква	Київського	Патріархату	4921.	

Рівень	 довіри	 до	 релігійних	 організацій	 в	 Україні	 (44,8	 %)	 найвищий	
серед	 інститутів	 громадянського	 суспільства	 [7]	 і	 набагато	 вищий,	 ніж	 до	
державних	інституцій.	Високий	рівень	довіри	до	релігійних	організацій	був	
підкріплений	 активністю	 волонтерів	 від	 релігійних	 організацій	 у	 період	
конфлікту	на	сході	України.	

Враховуючи	релігійну	різноманітність	сучасного	світу,	слід	констатувати	
необхідність	формування	культури	діалогу	в	міжконфесійному	середовищі	
як	на	локальному,	так	і	глобальному	рівнях.
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феномен верЫ как предмет  
межрелигиоЗного диалога 

Возможность	диалога	предполагает	наличие	общего	предмета,	о	котором	
знают	и	который	интересует	всех,	вступивших	в	общение.	Что	может	стать	
такой	общей	предметной	областью	в	межрелигиозном	диалоге?	Единствен-
ным	содержательным	предметом	такого	диалога,	как	нам	представляется,	мо-
жет	стать	сам	феномен	веры	как	таковой,	веры	как	величайшей	потребности	
человеческого	существа,	веры	как	состояния	души	и	как	способа	жизни.	

Веру	обычно	отождествляют	с	содержанием	веры	(как	правило,	с	доктри-
ной	или	догмой	той	или	иной	религии),	не	различая	и	не	отделяя	содержа-
ние	веры	и	саму	веру	как	состояние	сознания.	Веру	как	состояние	сознания	
в	отличие	от	других	подобных	состояний	(знания,	нравственности)	можно	
охарактеризовать	 такими	 словами:	 “вопреки…”,	 “несмотря	 на…”,	 “сверх	 то-
го…”.	 Вопреки	 чему?	 Вопреки	 видимости,	 эмпирическому	 опыту,	 знанию,	
доказательствам,	 которые	 говорят:	 так	 есть	 и	 так	 будет.	 Но	 также	 вопреки	
принятым	условностям,	обычаям,	традициям,	существующим	в	рамках	опре-
деленного	 общества.	 В	 вере	 сознание	 как	 бы	 трансцендирует	 (выходит)	 за	
пределы	всего	видимого,	возможного,	действительного	в	этом	мире.	Транс-
цендирует	куда	и	к	чему?	Очевидно,	“реальность”,	к	которой	обращена	вера,	
должна	радикально	отличаться	от	всего	привычного,	эмпирического,	извне	
нам	данного.	Обобщенно	эту	реальность	можно	назвать	“невозможной	воз-
можностью”.	 “Невозможной”	 в	 том	 смысле,	 что	 для	 ее	 существования	 нет	
никаких	видимых,	эмпирических	причин	и	оснований.	И	в	то	же	время	эта	
реальность	“возможна”,	поскольку	этого	требует	и	утверждает	сама	вера,	т.к.	
только	она	одна	и	является	основанием	бытия	этой	реальности.	

Вера	по	природе	своей	парадоксальна.	Утверждая	вечность	жизни	вопре-
ки	 реальности	 смерти,	 она	 тем	 самым,	 как	 бы	 требует	 полного	 освобожде-
ния	от,	каких	бы	то	ни	было,	природных	“законов”	(законов	конечного).	Не	
случайно	во	всех	религиях	варьируется	тема	воскресения	из	мертвых.	“Все	
живое	живет	в	этом	парадоксе,	—	пишет	немецкий	теолог	Ю.	Мольтман,	—	и	
живо	 оно	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 вышло	 из	 этого	 парадокса.	 Сама	 жизнь	 пред	
лицом	неотвратимой	смерти	—	парадокс,	ибо	жизнь	хочет	жить,	не	умирать.	
Жажда	жизни	—	это	жажда	вечности”	[4,	146].	

Каковы	 условия	 возможности	 веры	 как	 опыта	 сознания?	 Очевидно,	 ее	
нельзя	 вызвать	 в	 себе	 простым	 желанием,	 целенаправленно	 и	 волепроиз-
вольно,	но	ее	также	нельзя	организовать	по	требованию,	причем,	именно	та-
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ком	 образом,	 как	 это	 предписывается	 какой-либо	 определенной	 конфесси-
ей.	Как	справедливо	отмечает	швейцарский	психолог	В.	Франкл:	“Я	не	могу	
представить	себе,	чтобы	для	церкви	имело	смысл	требовать	от	меня,	чтобы	я	
верил.	Ведь	я	не	могу	хотеть	верить,	хотеть	любить,	я	не	могу	заставить	себя	
любить,	 как	 и	 не	 могу	 заставить	 себя	 надеяться,	 не	 покривив	 душой.	 Есть	
вещи,	которые	нельзя	хотеть	и	которые	нельзя	поэтому	организовать	по	тре-
бованию,	по	приказу”	[8,	336].	

И,	тем	не	менее,	вера,	как	и	любовь,	мысль,	честь,	все	же	случается	с	че-
ловеком.	Как	это	возможно?	Когда	мы	спрашиваем	о	возможности	веры	как	
опыта	сознания,	то	вопрос	относится	к	совершенно	другому,	отличному	от	
обычных	психологических	ассоциаций,	пониманию	сознания;	к	сознанию,	в	
котором	существуют	“априорные	знания”.	Что	это	за	сознание?	В	философ-
ской	литературе	его	традиционно	принято	называть	трансцендентальным	со-
знанием.	“Эйдос”	Платона,	“Я	мыслю”	Канта,	“Cogito”	Гуссерля	—	все	это	от-
носится	не	к	психологически	определенному	сознанию,	а	к	такому	сознанию,	
в	котором	и	через	которое	еще	должны	“родиться”	в	человеке,	явиться	соб-
ственно	лично,	идеи,	априорные	формы,	интенциональные	предметы.	Лишь	
в	пространстве	этих	идей,	форм,	предметов	впервые	рождается	человек	как	
субъект	мысли,	нравственности	и	веры.	Так,	например,	идеи	Бога	и	бессмер-
тия	нельзя	получить	из	эмпирического	опыта,	который	всегда	конечен,	огра-
ничен.	Эти	идеи	априори	“рождаются”	в	сознании	и	вместе	с	сознанием.	

Вера	как	феномен	сознания	является	событием	сознания	и	должна	иметь	
совершенно	 иные	 условия	 возможности	 собственного	 существования.	 Что	
значит	вера	как	событие	сознания?	Это	означает,	что	вера	относится	к	осо-
бым,	трансформированным	состояниям	сознания,	к	таким,	в	которых	я	уже	
иной,	 чем	 был	 до	 этого	 и	 к	 которым	 я	 не	 мог	 бы	 придти	 простым	 продол-
жением	имевшихся	до	этого	контролируемых	сил	и	возможностей.	История	
великих	 мировых	 религий	 полна	 сообщений	 о	 переживаниях,	 связанных	 с	
верой,	которые	оказали	глубочайшее	воздействие	на	личность,	испытавшую	
их,	трансформировали	как	сознание,	так	и	способ	бытия	этой	личности	в	це-
лом.	Тому	примеры:	история	Будды,	Моисея,	Христа,	Мухаммеда,	блажен-
ного	 Августина,	 Лютера	 и	 др.	 Все	 эти	 сообщения	 свидетельствуют,	 “что	 в	
биографиях	 всех	 этих	 великих	 религиозных	 лидеров	 были	 моменты	 такой	
значимости	 и	 озарения,	 что	 они	 влекли	 за	 собой	 радикальный	 жизненный	
переворот.	Эти	моменты	прозрения,	принятия	своей	миссии	дают	нам	ключ	
к	объяснению	всего,	что	за	ними	последовало”	[6,	24].

Если	вера	связана	с	трансформацией	сознания,	то	человек,	его	испытав-
ший	явно	должен	был	что-то	сделать	с	собой,	преодолеть	какую-то	крити-
ческую	 ситуацию	 (ситуацию	 мысли	 или	 бытия),	 которая	 затрагивает	 сами	
основы	его	жизни,	его	существования.	Обобщенно	ситуации	и	действия	че-
ловека,	приведшие	его	к	трансформации	способа	бытия	и	сознания,	можно	
назвать	путями	достижения	веры.

Существуют,	на	наш	взгляд,	лишь	два	пути	к	вере:	1)	через	познание	себя	
в	мире	и	2)	через	переживание	себя	в	мире.	Первый	путь	обозначен	извест-
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ной	формулой	Блаженного	Августина:	тот,	кто	не	умеет	до	конца	сомневать-
ся,	тот	не	умеет	верить.	Этот	путь	можно	назвать	путем	разума.	Второй	путь	
обозначен	формулой	С.	Кьеркегора:	тот,	кто	до	конца	не	отчаивается,	тот	не	
сможет	обрести	веры.	Этот	путь	назовем	путем	сердца.	Ясно,	что	деление	на	
разум	и	сердце	является	здесь	чисто	условной	дистинкцией,	поскольку	опыт	
веры,	каким	бы	путем	к	нему	не	пришли,	без	осмысления	и	переживания	сто-
ящей	за	ним	“реальности”,	не	смог	бы	оказать	никакого	влияния	на	жизнь	
человека.	

Какой	целостный	взгляд	на	мир	стоит	за	верой	как	структурой	сознания?	
Какие	 действия,	 цели,	 устремления	 человека	 обретают	 смысл	 в	 результате	
возникновения	этого	взгляда	на	мир?	Здесь	мы	подошли	к	весьма	важному,	
и	в	то	же	время	сложнейшему	пункту	в	исследовании	феномена	веры.	Дело	
в	том,	что,	то	сущностное	видение	мира,	которое	“рождается”	вместе	с	верой	
как	опытом	сознания,	является	исходной	точкой	и	общим	корнем:	как	фи-
лософии,	так	и	религий.	Правда,	с	этой	же	точки,	сразу	же	начинается	и	их	
расхождение.	Философия	и	религия	пошли	совершенно	разными	путями	в	
осмыслении	этой	общей	им	“реальности”.	

Сущностное	“усмотрение	мира”,	присущее	вере	как	опыту	сознания	(пер-
вичного	для	философии	и	религии),	схематично	можно	представить	следу-
ющим	 образом:	 помимо	 видимой,	 эмпирической	 реальности,	 окружающей	
наше	повседневное	бытие,	существует	какая-то	иная,	невидимая,	сверхчувст-
венная,	но	более	осмысленная,	умопостигаемая,	“божественная”	реальность.	
Причем	основания	подлинного	бытия	человека	находятся	именно	в	этом	не-
видимом,	 сверхчувственном	 мире,	 в	 котором	 существуют	 какие-то	 законы,	
по	которым	он	живет	в	этом,	видимом,	повседневном	мире,	не	всегда,	может	
быть,	подозревая	об	их	существовании.	Такое,	так	сказать,	“дуалистическое”	
видение	человеческого	мира,	сущности	человека	является	предпосылкой,	а	
не	результатом	конкретных	религиозных	переживаний,	эмпирических	актов	
веры.	Суть	такого	“дуалистического	видения”,	присущего	вере,	очень	точно	
схватил	 французский	 писатель	 Марсель	 Пруст:	 “Конечно,	 спиритические	
опыты,	как	и	религиозные	догмы,	не	дают	доказательств,	что	душа	продол-
жает	существовать	после	смерти.	Единственное,	что	можно	сказать,	—	это	то,	
что	все	в	нашей	жизни	происходит	так,	как	если	бы	мы	входили	в	нее,	неся	
бремя	обязательств,	принятых	нами	в	предшествующей	жизни.	Ибо	в	наших	
жизненных	условиях,	на	этой	земле	нет	никакого	резона	для	того,	чтобы	мы	
считали	себя	обязанными	делать	добро,	быть	деликатными,	даже	просто	веж-
ливыми,	 как	 и	 нет	 причины	 художнику-атеисту	 считать	 себя	 обязанным	 в	
двадцатый	раз	переделывать	часть	картины,	восхищение	которой	будет	так	
мало	значить	для	изъеденного	червями	тела	[…]	Все	эти	обязательства,	как	
бы	принятые	в	предшествующей	жизни,	которые	не	имеют	своей	санкции	в	
наблюдаемой	реальной	жизни,	кажутся	принадлежащими	иному	миру,	осно-
ванному	на	доброте,	совестливости,	жертвенности,	миру	полностью	отлич-
ному	от	нашего,	из	которого	мы	появляемся	на	этой	земле,	чтобы	родиться,	
прежде	чем	вернуться,	может	быть,	снова	в	него,	и	жить	под	властью	тех	не-
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известных	нам	законов,	которым	мы	в	нашей	жизни	подчинились,	поскольку	
мы	сами	в	себе	несли	их	урок,	не	зная,	кто	в	нас	их	прочертил,	законов,	к	ко-
торым	нас	приближает	всякий	глубокий	труд	ума	и	которые	невидимы	—	все	
еще!	—	лишь	глупцам.”	[Цит.	по:	3,	110]	

Кстати,	само	отличие	веры	от	суеверия	заключается	как	раз	в	понимании	
верой,	как	глубокого	опыта	сознания,	чисто	духовного,	т.е.	отвлеченного,	не-
предметного,	символического	характера	такого	различения	двух	миров.	Тог-
да	как	суеверие	сразу	же	придает	такому	различию	предметный,	натураль-
ный	характер.	Существование	иного,	сверхчувственного	мира	понимается	в	
том	же	самом	смысле,	в	каком	существует,	например,	дерево	или	тело	чело-
века.	Стремясь	придать	всему	форму	обыденного	рассудка,	“	мы	—	замеча-
ет	немецкий	философ	К.	Ясперс,	—	предаемся	суеверию,	сущностная	черта	
которого	состоит	в	том,	что	оно	фиксирует	в	виде	объекта	и	тем	самым	дела-
ет	осязаемым	то,	что	выходит	за	пределы	всякого	расщепления	на	субъект	и	
объект	и	есть	само	бытие”	[	9,	428–429].	

Путь	к	вере	через	сомнение	получил	более	или	менее	отчетливую	экспли-
кацию	в	трудах	Блаженного	Августина,	Р.	Декарта,	И.	Канта.	Их,	полученная	
ценой	 долгих,	 порой	 мучительных	 поисков,	 мысль	 о	 необходимости	 веры	
можно	выразить	так:	без	веры	человеку	нельзя,	ибо	только	в	ней	одной	он	мо-
жет	обрести	смысл	собственной	жизни.	Схематично	этот	путь	можно	пред-
ставить	в	виде	следующей	цепочки	рассуждений.	Пусть	сомнительно,	что	ве-
щи	мира	и	сам	мир	существует,	пусть	все,	что	делается	в	мире	бессмысленно.	
Но	когда	я	сомневаюсь	в	бытии	мира,	когда	я	утверждаю	о	бессмысленности	
всего,	 я	 сам,	 сомневающийся	 и	 утверждающий,	 существую	 или	 нет?	 Ради-
кальное	сомнение	и	есть	то,	что	Платон	называл	“поворотом	глаз	души”.	Че-
рез	него	нам	открывается	совершенно	особое,	сверхэмпирическое,	и	в	то	же	
время	абсолютно	очевидное	бытие	—	внутреннее	бытие	нас	самих.	Однако	
это	не	конечный	пункт	движения	разума	на	пути	к	вере.	Наоборот,	именно	с	
этого	момента	только	и	начинается	подлинное	осмысление	им	самого	себя:	
теперь	перед	ним	во	всей	остроте	встает	вопрос	о	смысле	собственного	су-
ществования.	Пусть	я	убедился,	благодаря	сомнению,	в	факте	собственного	
существования.	Но	кто	такой	Я,	который	мыслит,	познает,	требует,	желает,	
любит	и	надеется,	ищет	и	отчаивается?	Какой	смысл	во	всех	этих	моих	ак-
тах,	переживаниях,	действиях?	Имеют	ли	мои	претензии	на	познание	мира,	
поиски	смысла	какую-то	почву	под	собой,	т.е.	реальное	основание?	На	пути	
такого	 вопрошания	 человеку	 открывается	 еще	 одна,	 очевидная,	 истина:	 он	
конечен.	Само	стремление	к	познанию,	к	нахождению	смысла,	вообще,	сам	
поиск	и	вопрошание	к	миру	и	к	себе	имеет	смысл	лишь	для	конечного	суще-
ства,	озабоченного	собственной	способностью	быть	в	мире;	для	бесконечного	
существа	эти	вопросы	не	имеют	смысла	и	тем	самым	снимаются.	

Если	моя	конечность	—	такой	же	несомненный	факт,	как	и	мое	существо-
вание	,	то	в	составе	мира,	в	котором	я	живу,	должны	присутствовать	какие-то	
бытийные	условия,	связанные	с	фактом	моей	конечности,	которые	не	только	
очерчивают	пределы	возможности	моих	поисков,	но	в	тоже	время	выступают	



129

в	качестве	гарантий	того,	что	мои	претензии	на	поиск	истины,	добра,	смы-
сла	могут	получить	хоть	какое-то	удовлетворение	и	разрешение.	Иначе	все	
опять	обессмысливается;	но	теперь	не	только	мир,	но	и	бытие	моего	сознания	
в	мире.	Этот	пункт	является	настоящей	“критической	ситуацией”	на	пути	са-
мопознания	разума.	Ведь	он	не	только	должен	рационально	обосновать	все	
свои	притязания,	относящиеся	к	эмпирическому	миру;	объяснить	собствен-
ные	безусловные	требования,	связанные	со	сферой	нравственности	и	долга;	
но	так	же	понять	и	объяснить	собственные	влечения	к	абсолютному	благу,	
вечной	жизни,	жажде	найти	безусловное	(Бога).	Стремление	к	Богу	и	вечной	
жизни	—	это	ведь	тоже	факт	реальности	человеческого	бытия.	Откуда	оно?	
“И	отчего	душа	наша	не	может	удовлетвориться	рамками	и	возможностями	
эмпирической	жизни	и	хоть,	тайно	и	полубессознательно,	ищет	невозможно-
го?”	[7,	100].

Очень	четко	осознал	исключительную	важность	этого	вопроса	для	самого	
существования	человека	немецкий	философ	И.	Кант.	Суть	его	“коперникан-
ского	переворота”	в	метафизике	можно	выразить	следующим	образом:	если	
мы	не	отважимся,	идя	против	диалектических	видимостей	(естественных	и	
неизбежных	иллюзий	спекулятивного	разума),	но	следуя	при	этом	истине,	
отнести	идеи	свободы,	бессмертия	души	и	Бога	не	к	области	трансцендент-
ных	предметов	и	трансцендентных	знания,	а	к	условиям	бытия	человека	как	
человека	(в	терминах	Канта	—	трансцендентальных	условий)	,	то	мы	никогда	
не	поймем	самостоятельного	значения	сферы	должного,	т.	е.	нравственности,	
права	и	веры,	составляющих,	по	Канту,	конечную	цель	и	смысл	человеческо-
го	существования.

Как	известно,	Кант	все	интересы	разума	в	деле	самопознания	свел	к	трем	
вопросам:	Что	я	могу	знать?	Что	я	должен	делать?	На	что	я	смею	надеяться?	
Эти	три	вопроса	он	резюмировал	в	четвертом:	Что	есть	человек?	[2,	332]	Кант	
считал:	только	после	того	как	мы	убедились,	что	мы	действительно	сущест-
вуем,	что	мы	действительно	обладаем	свободой	воли,	мы	можем	спрашивать:	
на	что	мы	имеем	право	надеяться?	

Чем	индуцирована	надежда	в	своей	глубинной	основе?	Очевидно,	осоз-
нанием	 человека	 своей	 конечности.	 Если	 задача	 нравственности	 (нравст-
венность	как	таковую	Кант	считал	выделенной	характеристикой	разумных	
существ	 вообще)	 бесконечна	 (а	 она	 действительно	 бесконечна,	 поскольку	
безусловные	требования	долга	не	могут	получить	конкретного,	содержатель-
ного	завершения),	а	жизнь	человеческая	-	конечна,	то	имеет	ли	какой-либо	
смысл	требование	разума	следовать	нравственному	императиву,	который	на-
кладывает	на	жизнь	человека	так	много	ограничений.	Этот	смысл,	считает	
Кант,	может	быть	обретен	лишь	в	свете	религиозной	веры	как	веры	самого	
разума.	Идеи	Бога	и	бессмертия	суть	необходимые	постулаты	самого	“чисто-
го	разума”,	которые	позволяют	человеку:	во-первых,	осознать	конечную	цель	
(смысл)	 собственного	 существования;	 во-вторых,	 придать	 эффективность,	
обязательную	силу	его	морально	определенной	воле	(т.	е.	свободе)	в	реали-
зации	 этой	 цели	 (смысла).	 Необходимо	 подчеркнуть,	 что	 идеи	 Бога	 и	 бес-
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смертия,	по	Канту,	это	не	цели,	а	условие	осмысления	всякой	конечной	цели.	
Вера	в	контексте	кантовской	метафизики	является	религией	самого	разума,	
глубоким	 опытом	 сознания,	 в	 котором	 и	 через	 которое	 человек	 обретает	 и	
извлекает	смысл	собственной	индивидуальной	жизни.	Однако	идеи	Бога	и	
бессмертия,	будучи	условиями	понимания	и	осмысления,	сами	в	тоже	время	
непонятны:	“Откуда	они?	Кто	заложил	их	в	нас?”,	и,	видимо,	навсегда	оста-
нутся	непонятными.	Подход	к	вере	как	опыту	сознания,	необходимую	в	деле	
самопознания,	означает,	что	к	ней	может	придти	и	ее	может	испытать	каж-
дый	при	соответствующем	усилии	воли	и	мысли,	работы	души,	независимо	
от	какой-либо	ритуальной	или	конфессиональной	формы.

Путь	к	вере	через	экзистенциальные	переживания	человеком	своего	места	
в	мире	получил	наиболее	отчетливую	экспликацию	в	трудах	С.	Кьеркегора,	
М.	Хайдеггера,	К.	Ясперса,	О.	Больнова,	Л.	Н.	Толстого	и	др.	Под	пережива-
ниями	 здесь	 имеются	 в	 виду	 такие	 ситуации	 жизни	 и	 состояния	 сознания	
субъекта	 (озабоченность	 собственным	 бытием,	 тревога,	 страх,	 вина,	 отчая-
ние,	переживание	собственной	смертности	и	т.	д.),	которые	пробуждают	его	к	
экзистенциальной	рефлексии.

Прекрасной	иллюстрацией	экзистенциального	пути	обретения	веры	мо-
жет	 послужить	 “Исповедь”	 Л.	 Н.	 Толстого,	 в	 которой	 описаны:	 экзистен-
циальный	 кризис,	 пережитый	 им	 к	 пятидесяти	 годам;	 ситуации	 страха	 и	
отчаяния,	 едва	 не	 закончившиеся	 самоубийством;	 поиски	 выхода	 из	 этого	
положения,	которые,	в	конце	концов,	привели	его	к	вере.	

Из	 ситуации	 отчаяния,	 когда	 жизнь	 лишается	 всякого	 смысла,	 сущест-
вует	лишь	четыре	выхода,	считает	Толстой.	Первый	выход	есть	выход	неве-
жества,	когда	люди	просто	не	знают	и	не	понимают	безнадежность	жизни.	
Второй	 выход	 —	 это	 выход	 эпикурейства,	 когда	 люди	 зная	 безнадежность	
жизни,	пользуются	во	всю	теми	благами,	какие	есть,	т.е.	наслаждаются	всеми	
удовольствиями,	которые	представляет	им	жизнь.	“Тупость	же	воображения	
этих	людей,	—	пишет	Толстой,	—	дает	им	возможность	забывать	про	то,	что	
не	 давало	 покоя	 Будде	 —	 неизбежность	 болезни,	 старости	 и	 смерти,	 кото-
рая	не	нынче	—	завтра	разрушит	все	эти	удовольствия”	[5,	133].	Третий	вы-	
ход	 —	 это	 выход	 самоубийц.	 Поняв	 безнадежность	 жизни,	 ее	 бессмыслен-
ность,	они	уничтожают	ее.	И	наконец,	четвертый	выход,	самый	распростра-
ненный,	—	выход	слабости.	Люди,	 зная	зло	и	бессмысленность	жизни,	тем	
не	менее,	продолжают	“тянуть	ее,	зная	наперед,	что	ничего	из	нее	выйти	не	
может”.	

Все	перечисленные	способы	выхода	из	отчаяния,	как	можно	видеть,	бази-
руются	на	одном	фундаментальном	положении	—	жизнь	есть	зло	и	бессмы-
слица.	Сами	поиски	выхода,	скорее,	являются	кульминацией	ситуации	отча-
яния,	за	порогом	которой	или	небытие,	тьма,	или	новое	бытие,	возрождение,	
устойчивый	свет.	О	начале	решающего	поворота	к	новой	жизни	Толстой	уже	
чувствует,	 хотя	 он	 не	 перестает	 отчаиваться.	 У	 меня,	 вспоминает	 он,	 было	
“смутное	 сознание	 несправедливости	 моих	 мыслей”,	 “неясное	 сомнение	 в	
истинности	точки	моего	рассуждения”.
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Следующим	шагом	выхода	из	экзистенциального	кризиса	стал	отрыв	от	
самой	ситуации;	он	как	бы	вышел	за	пределы	самой	жизни,	посмотрел	на	нее	
с	некоторой	высоты,	с	которой	она	видна	целиком,	и	к	нему,	как	он	говорит,	
пришло	озарение,	подлинное	понимание.	Я,	вспоминает	Толстой,	оглянулся	
на	всю	свою	прежнюю	жизнь	и	понял,	что	жил	лишь	тогда,	когда	знал	смысл	
жизни.	Как	и	другим	людям,	так	и	мне,	пишет	он,	смысл	жизни	и	возможность	
жизни	давала	вера.	Но	что	представляет	собой	вера?	Является	ли	подлинной	
та	вера,	которая	требует	от	человека	прямого	отрицания	разума?	Такая	вера,	
считает	он,	не	может	быть	истинной,	т.	к.	если	не	было	бы	разума,	не	было	бы	
и	жизни.	Я	понял,	говорит	Толстой,	что	в	самом	существенном	своем	значе-
нии	вера	не	есть	только	обличение	зла,	не	есть	только	“откровение”.	“Вера,	—	
считает	он,	—	есть	знание	смысла	человеческой	жизни,	вследствие	которого	
человек	 не	 уничтожает	 себя,	 а	 живет.	 Вера	 есть	 сила	 жизни.	 Если	 человек	
живет,	то	он	во	что-нибудь	да	верит”	[5,	141].	В	этом	определении	Толстой	
акцентирует	внимание	на	жизнеутверждающей,	созидательной	стороне	веры	
как	состояния	сознания.	Но	есть	ведь	и	другая,	содержательная	сторона	ве-
ры.	Ведь	верят	всегда	во	что-то	или	в	кого-то?	Что	является	подлинным	объ-
ектом	веры?	На	кого	она	изначально	обращена?	В	ком	или	в	чем	она	черпает	
свою	жизнеутверждающую	силу?	Вот	как	передает	он	свои	искания:	“Сердце	
мое	томилось	мучительным	чувством.	Чувство	это	я	не	могу	назвать	иначе,	
как	исканием	Бога.	Я	говорю,	что	это	искание	бога	было	не	рассуждение,	но	
чувство,	потому	что	это	искание	вытекало	не	из	моего	хода	мыслей	[…],	но	
оно	вытекало	из	сердца.	Это	было	чувство	страха,	сиротливости,	одиночества	
среди	всего	чужого	и	надежда	на	чью-то	помощь”	[5,	149].	

Мы	подошли	к	завершающему	этапу	экзистенциального	процесса	обрете-
ния	веры,	как	он	описан	Л.	Н.	Толстым,	когда	наступившее	прозрение	,	исти-
на	не	только	меняет	сознание	и	жизнь,	но	и	приносит	глубокий,	самодовлею-
щий	внутренний	покой.	“Я	вспомнил,	что	я	жил	только	тогда,	когда	верил	в	
бога,	—	пишет	Толстой	—	Как	было	прежде,	так	и	теперь,	сказал	я	себе:	стоит	
мне	знать	о	боге,	и	я	живу;	стоит	забыть,	не	верить	в	него,	и	я	умираю.	Что	
же	такое	эти	оживления	и	умирания?	[…]	Ведь	я	живу,	истинно	живу	только	
тогда,	когда	чувствую	и	ищу	его.	Так	чего	же	я	ищу	его?	—	вскрикнул	во	мне	
голос.	—	Так	вот	он.	Он	—	то,	без	чего	нельзя	жить.	Знать	бога	и	жить	—	одно	
и	то	же.	Бог	есть	жизнь.	“Живи,	отыскивая	бога,	и	тогда	не	будет	жизни	без	
бога”.	И	сильнее	чем	когда-нибудь	все	осветилось	во	мне	и	вокруг	меня,	и	
свет	этот	уже	не	покидал	меня”	[5,	151–152].

Почему	таким	драматичным	оказался	путь	Толстого	к	вере?	Ведь,	каза-
лось	бы,	тысячи	и	миллионы	людей	приходили	и	приходят	к	ней	без	всякого	
жизненного	кризиса,	риска	и	отчаяния?	Что	они	были	умнее	и	мудрее	Тол-
стого?	Очевидно,	что	дело	вовсе	не	в	мудрости	и	глупости.	Путь	Толстого	—	
это	 действительно	 необычный	 путь	 обретения	 веры.	 Это	 путь	 подлинной	
свободы	 (личности)	 к	 подлинной	 вере	 (вере,	 не	 отрицающей	 разума).	 Он	
действительно	“рождал”	веру	из	себя,	в	страхе	и	отчаянии.	Можно	сказать	и	
иначе:	свобода	родила	свободу,	разум	—	веру.	Еще	Кант	указывал:	лишь	став	
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действительно	свободными,	мы	можем	оценить	истинное	назначение	веры.	
Подлинная	свобода	—	это	автономия	воли.	Где	и	откуда	может	человек	чер-
пать	силы	и	мужество	для	независимого,	автономного	существования	в	мире,	
где,	казалось	бы,	все	противостоит	самой	возможности	свободы?	Как	бы	ни	
казалось	спорным	с	точки	зрения	распространенного	сегодня	отношения	к	
религии,	вера,	оказывается,	больше	всего	нужна	как	раз	не	слабым,	а	силь-
ным.	Тем,	кто	осознал	неповторимость	и	уникальность	собственного	бытия	
и	 не	 хочет	 от	 нее	 отказаться;	 тем,	 кто	 пользуется	 лишь	 собственным	 разу-
мом	и	не	принимает	ничего	без	принципиального	сомнения	и	согласия;	кто,	
осознавая	свое	фундаментальное	одиночество	в	мире,	все	же	решился	быть.	
И	 это	 все	 —	 “вопреки”!	 “Вопреки”	 природе,	 которая	 упрямо	 напоминает,	 в	
болезнях	и	потерях,	о	конечности	человека,	его	смертности.	Обществу	и	его	
организованным	 группам,	 стремящимся	 нивелировать	 и	 растворить	 инди-
вида	в	целом.	Официальной	власти	церкви	и	государства,	которые	требуют	
преклонения	и	смирения.	И	если,	зная	всю	неодолимую	силу	внешних	и	вну-
тренних	преград,	человек	все	же	решается	быть,	а	не	казаться,	значит,	он	об-
рел	подлинную	веру,	так	как	лишь	в	ней	и	из	нее	он	может	черпать	силы,	так	
нужные	ему	в	его	“автономном	плавании”.	

“Человек	плывет	в	Боге,	не	нуждаясь	в	доске,	—	пишет	испанский	фило-
соф	и	писатель	Мигель	де	Унамуно,	—	и	единственное	к	чему	я	стремлюсь,	—	
выхватить	у	тебя	эту	доску,	чтобы	оставить	один	на	один	с	самим	собой,	вну-
шить	тебе	мужество	и	сознание,	что	ты	плывешь…	Людей	нужно	бросать	по-
среди	океана,	выхватывая	у	них	какую	бы	то	ни	было	доску,	чтобы	они	учи-
лись	быть	людьми	и	плавать”	[Цит.	по:	1,	94–95].
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краткиЙ оБЗор новеЙШих раЗделениЙ  
в среде реформаторских  

неканонических юрисдикЦиЙ в Украине

Революционные	процессы	в	Украине	2013	г.	всколыхнули	все	сферы	об-
щественных	отношений	и	породили	ряд	непреодолимых	препятствий	во	вну-
тренней	 жизни	 различных	 неканонических	 юрисдикций.	 Череда	 конфлик-
тов,	связанных	с	нежеланием	подчинятся	иностранному	церковному	центру,	
привели	 к	 разделениям	 в	 крайне	 малочисленных	 либеральных	 раскольни-
ческих	группах.	Следствием	стал	процесс	дезинтеграции	и	распада	несколь-
ких	реформаторских	неканонических	групп	и	возникновении	еще	большего	
числа	неканонических	юрисдикций,	исповедующих	в	своем	учении	принци-
пы	либерализма,	требующих	пересмотра	канонического	устройства	Церкви,	
пересмотра	Православного	вероучения	и	канонических	норм	традиционной	
церковной	жизни.	

Особенно	большой	разлад	произошел	в	тех	неканонических	группах,	ко-
торые	имели	свои	церковные	центры	за	пределами	Украины,	в	частности	в	
России.	 Особенно	 тяжелым	 ударом	 по	 юрисдикции,	 испытала	 “Апостоль-
ская	Православная	Церковь”	(АПЦ)	[5,	30–43].

Неканоническое	сообщество	под	названием	“Апостольская	Православная	
Церковь	в	Украине”,	или	“Киевская	митрополия	АПЦ”,	по	сути,	является	ав-
тономной	структурой,	входящей	в	состав	“Апостольской	Православной	Цер-
кви”.

Украинская	 часть	 юрисдикции	 появилась	 довольно	 рано,	 практически	
сразу	после	возникновения	АПЦ	в	2000	году,	однако	в	2003–2004	гг.	почти	
все	“иерархи”	АПЦ	в	Украине	покинули	юрисдикцию,	войдя	в	состав	ИПЦР	
“митрополита”	 Рафаила	 (Прокопьева)	 [6,	 115–154]	 или	 пополнив	 ряды	
иных	неканонических	образований.	В	2001–2004	гг.	украинским	“иерархом”	
являлся	Сергий	Журавлев,	организовавший	маргинальную	юрисдикцию	не-
опятидесятнического	 характера.	 В	 2006	 г.,	 к	 АПЦ	 присоединился	 бывший	
целибатный	“священник”	Виктор	(Веряскин),	ранее	являвшийся	клириком	
“Украинской	 Православной	 Церкви	 Киевского	 Патриархата”,	 автор	 мно-
жества	апологетических	трудов	написанных	в	протестантском	духе	[9–11],	
вскоре	 поставленный	 “митрополитом	 Киевским”.	 В	 течение	 2008–2013	 гг.	
украинская	часть	АПЦ	росла,	принимая	в	свои	ряды	либерально	настроен-
ных	“клириков”	из	различенных	юрисдикций,	либо	возводя	в	“священниче-
ское”	 достоинство	 активных	 мирян.	 Вскоре	 были	 “рукоположены”	 извест-
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ный	журналист	с	Закарпатья	Владимир	Мочарник	и	известный	миссионер,	
бывший	“протоиерей”	“УАПЦ	Канонической”	Олег	Ведмеденко	[7;	8].	Кроме	
того	были	приняты	бывший	“архиепископ”	УПЦ	КП	Геронтий	(Хованский),	
исключенный	из	Киевского	патриархата	за	нарушение	монашеских	обетов	и	
вступление	в	брак,	а	так	же	“епископ”	АПЦ	Бурятии	Сергий	(Бабаревич),	в	
прошлом,	так	же	клирик	УПЦ	КП.	Почти	все	“иерархи”	данной	группы	яв-
ляются	 женатыми	 клириками.	 Практически	 единственным	 монастырем	 не	
только	 АПЦ	 в	 Украине,	 но	 в	 АПЦ	 вообще,	 являлся	 мужской	 монастырь	 в	
честь	иконы	Божией	матери	“Взыскание	погибших”	расположенный	в	с.	Ки-
бляры	Закарпатской	области.

Общины	АПЦ	в	Украине	имелись	в	Киеве,	Донецкой	обл.,	Закарпатской	
обл.,	Харькове,	Крыму,	Симферополе,	Сумах,	Волынской	и	Ивано-Франков-
ской	обл.	

Первоначально,	 данную	 юрисдикцию	 возглавлял	 “митрополит”	 Виктор	
(Веряскин),	затем	“митрополит”	Олег	(Ведмеденко),	занявшийся	активной	
популяризацией	своей	юрисдикции,	особенно	через	интернет.

В	 ноябре	 2015	 г.,	 “митрополит”	 Олег	 Ведмеденко	 сложил	 с	 себя	 полно-
мочия	“митрополита”,	и	совместно	с	“епископами”	Горецким	и	Мочарником	
организовывает	 собственную	 группу,	 —	 “Украинскую	 Независимую	 Апо-
стольскую	Православную	Церковь”,	которая	признается	со	стороны	АПЦ	в	
качестве	“Церкви-сестры”	и	находиться	с	ней	в	полном	общении.

В	 декабре	 2015	 г.	 “архиепископ”	 Стефан	 (Негребецкий),	 известный	
мигрант	 по	 неканоническим	 украинским	 юрисдикциям,	 объявил	 об	 орга-
низации	 “Украинской	 Православной	 Церкви	 в	 Украине”	 (одноименную	
юрисдикцию,	построенную	на	основе	идее	национальной	украинской	авто-
кефалии,	он	уже	возглавлял	в	2008–2015	гг.)	[4,	230–234].	В	декабре	2015	г.,	
Негребецкий	провел	собор,	и	учредил	новую	юрисдикцию,	в	которую	вошли	
различные	иерархи,	из	АПЦ	и	прочих	реформаторских	и	полупротестант-
ских	групп.	

Оставшиеся	в	АПЦ	“иерархи”	учредили	“Апостольскую	Ортодоксальную	
(православную)	церковь”,	вследствие	чего,	вся	Украинская	ветвь	АПЦ	рас-
палась	на	несколько	независимых	частей,	близких	по	вероучению	и	экклези-
ологии.

В	настоящее	время,	возглавляемая	“митрополитом”	Олегом	(Ведмеденко)	
группа	объединяет	около	10	приходских	общин	и	помимо	самого	“митропо-
лита”,	насчитывает	в	своем	составе	еще	одного	“епископа”.	Первоначально	
присоединившийся	 к	 Ведмеденко	 в	 ноябре	 2015	 года,	 “епископ”	 Ивано-
Франковский	и	Коломыйский	Игорь	(Горецкий),	уже	через	несколько	дней,	
вновь	возвратился	в	АПЦ,	откуда,	уже	вместе	с	“митрополитом”	Виктором	
(Веряскиным)	 перешел	 в	 новосозданную	 “Апостольскую	 Ортодоксальную	
(православную)	 церковь”,	 в	 своем	 учении	 практикующей	 широкий	 экуме-
низм,	активно	участвующей	в	протестантских	богослужениях.

Помимо	 вышеприведенных	 неканонических	 образований	 реформатор-
ского	толка,	в	декабре	2013	года,	о	себе	заявила	еще	одна	группировка	подоб-
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ного	рода,	получившая	наименование,	—	“Украинская	Апостольская	Право-
верная	Церковь”.

Данная	 маргинальная	 малочисленная	 юрисдикция	 образовалась		
9.12.2013	г.,	вследствие	получения	“епископом”	Николаем	Блазинским	“ав-
токефалии”	 от	 рукоположившего	 его	 “архиепископа”	 Сергея	 Журавлева,	 в	
прошлом,	 также	 являвшегося	 женатым	 “архиереем”	 “Апостольской	 Право-
славной	 Церкви”.	 Получив	 самостоятельность,	 Блазинский,	 многодетный	
отец,	постоянно	проживающий	в	г.	Черновцы,	организовал	самостоятельную	
юрисдикцию,	—	“Апостольскую	Правоверную	Церковь	(Также	встречаются	
названия	 “Украинская	 Правоверная-Православная	 Апостольская	 Церковь”	
и	“Украинская	Апостольская	Православная	Церковь””	[13].	Как	все	подоб-
ные	ей,	юрисдикция	признает	женатый	епископат,	практически	полностью	
разделяет	вероучительные	принципы	и	докторины	“протестанта	восточного	
обряда”	Журавлева	[14].

	Ранее,	до	2012	г.,	Н.	Блазинский	являлся	баптистским	пастором,	присо-
единившись	к	юрисдикции	“Реформаторской	Православной	Церкви	Христа	
Спасителя”	Сергия	Журавлева,	был	рукоположен	в	сан	“епископа”.	Женат,	
воспитывает	семерых	детей.

2.03.2015	г.,	юрисдикция	Блазинского	получила	юридическую	регистра-
цию	 в	 органах	 государственной	 власти,	 под	 названием	 “Ассоциация	 не-
зависимых	 православных	 общин”	 (“Асоціація	 незалежних	 православних	
громад”).	В	результате	активной	деятельности,	к	концу	2015	г.,	в	группе	пре-
бывало	уже	4	“иерарха”,	в	т.	ч.	ранее	пребывавшей	на	покое	в	“Российской	
Православной	Церкви”	“митрополита”	Дамаскина	(Балабанова)	[6,	44–53],	
“епископ”	Григорий	(Кренцив).	23.12.2015	вся	группа	вошла	в	новую	юрис-
дикцию,	—	“Апостольская	Православная	Церковь	в	Украине”	“митрополита”	
Стефана	(Негребецкого),	прекратив	самостоятельное	существование.

“Апостольская	 Православная	 Церковь	 в	 Украине”	 возникла	 благодаря	
устремлениям	 “митрополита”	 Стефана	 (Негребецкого),	 движимого	 жела-
нием	отстраниться	от	“Апостольской	Православной	Церкви”	“митрополита”	
Виталия	(Кужеватова),	постоянно	проживающего	в	Москве,	в	России.	По-
сле	ухода	“митрополита”	Олега	(Ведмеденко)	новый	глава	Украинской	ча-
сти	АПЦ,	“архиепископ”	Стефан	(Негребецкий),	объявил	о	созыве	собора	и	
организации	новой	юрисдикции	с	одноименным	названием.	В	2008–2015	гг.	
Стефан	(Негребецкий)	возглавлял	“Апостольскую	Православную	Церковь	в	
Украине”,	существовавшей	на	идеях	независимой	национальной	украинской	
юрисдикции.	В	составе	данной	группы,	в	2008	г.	был	рукоположен	“архиепи-
скоп”	Константин	(Мыськив),	затем	сменивший	ряд	российских	и	украин-
ских	неканонических	юрисдикций	[4,	230].	В	2015	г.	Мыськив	вновь	вошел	в	
юрисдикцию	Негребецкого.

23.12.2015	г.	“архиепископ”	Стефан	(Негребецкий)	провел	“Архиерейский	
Собор”	новой	группы.	Примечательно,	что	часть	приглашенных	“иерархов”,	
приняла	участие	в	соборе	посредством	телефонной	связи	[3].	Тем	не	менее,	
результатом	 данного	 собрания	 стало	 учреждение	 новой	 неканонической	



136

юрисдикции,	 в	 которую	 вошли	 в	 полном	 составе	 “епископы”	 “Украинской	
Апостольской	Правоверной	Церкви”,	некоторые	“иерархи”	“Истинно-Право-
славной	Церкви	в	Украине”	и	“Апостольской	Православной	Церкви”.	Главой	
юрисдикции	был	избран	Стефан	(Негребецкий),	возведенный	в	достоинство	
“митрополита	Киевского	и	Богуславского”.

Несмотря	 на	 то,	 что	 некоторые	 из	 “иерархов”	 первоначально	 являлись	
представителями	более	традиционных	юрисдикций,	признающих	монашест-
во	 епископов,	 отрицающих	 обновленчество,	 реформаторские,	 либеральные	
идеи	 и	 т.	 д.,	 юрисдикция	 является	 типичной	 реформаторской	 полупроте-
стантской	группой	охотно	сотрудничающей	с	различными	маргинальными	
группами	подобными	себе.

По	состоянию	на	момент	учреждения,	число	приходов	данной	группы	не	
превышал	десяти	общин,	а	в	составе	“иерархии”	состояло	семь	“епископов”,	в	
т.	ч.	бывший	“иерарх”	Киевского	патриархата,	“архиепископ”	Геронтий	(Хо-
ванский).

Еще	 одна	 небольшая	 группа,	 получившая	 наименование	 “Апостольская	
Ортодоксальная	 (православная)	 церковь”,	 также	 возникла	 после	 распада	
украинской	 части	 “Апостольской	 Православной	 Церкви”,	 оставшиеся	 “ие-
рархи”	приняли	решение	учредить	отдельную,	не	связанную	с	АПЦ	группу.	
29.01.2016	г.	пребывавший	с	2013	г.	на	покое	в	составе	АПЦ,	“митрополит”	
Виктор	 (Веряскин),	 возглавил	 остатки	 украинской	 части	 АПЦ	 и	 провел	
“Вторую	сессию	собора”	юрисдикции	в	Киеве,	в	результате	чего	была	учре-
ждена	новая	юрисдикция,	—	“Апостольская	Ортодоксальная	(православная)	
церковь”	 [1].	 Данное	 собрание	 всецело	 подтвердило	 свою	 приверженность	
протестантским	и	обновленческим	идеям,	а	кроме	того	была	“особо	отмече-
на	 приверженность	 реформационным	 идеям	 священномученика	 Кирилла	
(Лукариса)	 просветительского	 миссионерства	 о.	 Александра	 (Меня),	 было	
подтверждено	сотрудничество	с	Украинским	Евангелическим	Альянсом”	[2].	
Примечательно,	что	данный	Альянс,	является	типичным	протестантским	со-
бранием	неопятидесятнического	характера.	

По	некоторой	информации,	в	группу	также	входит	“епископ”	Юрий	Чер-
нобров,	в	2013	г.	некоторое	время	входивший	в	юрисдикцию	АПЦ,	еще	ранее	
рукоположенный	Журавлевым	в	сан	“епископа”.	Всего,	по	состоянию	на	на-
чало	2016	года,	в	группе	насчитывалось	четыре	“иерарха”,	активно	принима-
ющих	участие	в	харизматских	радениях	и	протестантских	собраниях.

Еще	одной	реформаторской	группой,	по	сути,	представляющей	всего	одну	
небольшую	общину,	явилась	группа	бывшего	“иерарха”	“Украинской	Авто-
кефальной	Православной	Церкви	(канонической)”	“патриарха”	Моисея	(Ку-
лика)	[5,	160–181],	лишенного	сана	в	2013	году,	“архиепископа”	Александра	
(Негоденко).

В	ноябре	2013	г.,	строящийся	храм	в	Киеве,	изначально	являвшийся	кафе-
дральным	собором	“УАПЦ	(канонической)”	перешел	под	контроль	извергну-
того	в	ноябре	2013	г.	“архиепископа”	Александра	(Негоденко).	Несмотря	на	
извережение	из	сана	и	проклятия,	сыпавшиеся	со	стороны	“патриарха”	Мо-
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исея	(Кулика),	Негоденко	поддержал	ряд	клириков	юрисдикции,	в	т.	ч.	“епи-
скопы”	Николай	(Бередюгин)	и	Василий	(Нестеренко),	ряд	“священников”:	
“протоиерей”	Виталий	Дроботун,	“протоиерей”	Максим	Быков;	“священни-
ки”	 Виталий	 Кашич,	 Владимир	 Курлович	 и	 Александр	 Минчук;	 “протоди-
акон”	 Олег	 Сукачев,	 “диаконы”	 Олег	 Маковей	 и	 Александр	 Драга.	 Кроме	
того,	 большая	 часть	 киевской	 общины,	 ранее	 являвшейся	 основой	 УАПЦ	
(к),	также	поддержала	Негоденко,	обвинив	Моисея	(Кулика)	в	разного	рода	
нравственных	грехах	и	отступлениях	от	православного	вероучения.	Приме-
чательно,	что	сам	“патриарх”	Моисей	(Кулик),	покинув	Украину	в	2009	г.,	на-
ходится	в	розыске	по	обвинению	в	преступлениях,	связанных	с	разного	рода	
преступлениями	совершенными	на	сексуальной	почве.

Группа	 Негоденко	 получила	 наименование	 “Община	 храма	 Преображе-
ния	Господня”,	по	названию	центрального	и	единственного	храма	своей	груп-
пы,	расположенного	в	г.	Киеве.

Все	 “иерархи”	 и	 “клирики”	 юрисдикции	 женаты,	 разделяют	 вероучение	
“патриарха”	Моисея	об	отрицании	почитания	св.	мощей,	женатом	“епископа-
те”	и	т.	д.	В	настоящее	время	юрисдикция	не	имеет	признания	от	подобных	
себе	групп	и	находится	в	состоянии	изоляции.	Юрисдикция	пытается	актив-
но	заниматься	социальной,	благотворительной	и	просветительской	деятель-
ностью,	имеет	свой	электронный	ресурс	[12].

Подводя	итог	краткому	обзору	процессов,	происходящих	в	последние	го-
ды	 в	 среде	 неканонических	 структур	 реформаторского	 характера,	 можно	 с	
уверенностью	 констатировать	 тот	 факт,	 что	 чем	 дальше	 община	 уходит	 от	
традиционного	уклада	православной	жизни,	богослужения,	экклезиологии,	
то	тем	более	извращенные	формы	принимает	как	сама	церковно-общинная	
жизнь	этих	групп,	так	и	их	мировоззрение	и	учение.	Лидеры	данных	групп,	
по	сути,	являющиеся	типичными	протестантскими	пасторами,	умело	исполь-
зуют	 конфессиональные	 симпатии	 населения,	 пытаясь	 выдать	 свое	 учение	
за	православное,	с	этой	целью	надевая	на	себя	традиционные	одежды	право-
славных	священнослужителей.	Но	не	смотря	на	это,	им	не	удается	привлечь	в	
свои	ряды	большое	количество	последователей,	что,	в	конечном	счете	сказы-
вается	на	росте	этих	групп,	чередах	конфликтов,	побуждающих	их	лидеров	
постоянно	менять	юрисдикционную	принадлежность.
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ДИМИТРІЙ  ГАРЧУК  
прот., доц. каф. українського православ’я та теології, УАІСНС МАУП

просвітниЦтво та катехіЗаЦіЯ в дУмках 
БлаженніШого митрополита володимира 

Як фактор кУльтУрного ЗБагаченнЯ  
Українського сУспільства

Без	сумніву,	заслуговує	уваги	суспільства	особистість	людини,	яка	в	іс-
торичний	період	з	1992	по	2014	рік,	майже	увесь	період	існування	незалеж-
ної	 України,	 очолювала	 Українську	 Православну	 Церкву.	 Це	 постать	 Бла-
женнішого	Митрополита	Володимира	(Сабодана).	Багато	можна	говорити	
про	цього	великого	сина	українського	народу,	але	квінтесенцією	опису	ар-
хіпастирської	 діяльності	 спочилого	 Предстоятеля	 УПЦ	 є	 слова	 його	 пер-
шої	проповіді,	виголошеної	на	кафедрі	Київських	Митрополитів	20	червня		
1992	року:	“Я	прибув	не	у	відрядження	і	не	з-за	кордону,	я	прибув	на	рідну	
землю	служити	людям	і	незалежній	Україні”1.		

Справді,	 історія	показала,	що	121-й	митрополит	Київський	служив	Бо-
гові,	 людям	 та	 своїй	 країні.	 Величезний	 внесок	 в	 українську	 культуру	 ар-
хіпастиря	 вже	 отримав	 достойну	 оцінку	 суспільства.	 Крім	 того,	 закладено	
фундамент	взаємодії	Української	держави	і	Української	Православної	Цер-
кви.	Предстоятель	підкреслював:	“Хоча	як	інституції	Церква	і	Держава	є	не-
залежними	одна	від	одної,	одні	й	ті	самі	люди	є	громадянами	Держави	і	вір-
ними	Української	Православної	Церкви.	Українська	Православна	Церква	є	
Церквою	українського	народу”2.

За	часів	предстоятельства	Блаженнішого	Митрополита	Володимира	роз-
починається	 розвиток	 співробітництва	 Церкви,	 державних	 і	 громадських	
організацій.	 Активізується	 діяльність	 синодальних	 структур	 Української	
Православної	Церкви,	 їх	взаємодія	з	єпархіями,	що	позитивно	впливає	на	
церковно-державні	та	церковно-суспільні	зв’язки	на	всіх	рівнях.

Головною	особливістю	діяльності	Церкви	в	сучасному	світі	стає	аналіз	та	
творче	використання	накопиченого	в	минулі	роки	досвіду,	розвиток	широ-
кої	творчої	діяльності	на	твердій	основі	стандартів,	що	містять	богословські	
вивірені	 позиції.	 Сьогодні	 є	 дуже	 важливим	 підвищення	 професіоналізму	

1	 Блаженніший	 Митрополит	 Володимир	 (Сабодан).	 Проповідь,	 виголошена	 20	 червня		
1992	року	в	храмі	на	честь	преподобних	Антонія	і	Феодосія	Печерських	(Трапезному)	Свя-
то-Успенської	Києво-Печерської	Лаври.

2	 Блаженніший	Митрополит	Володимир	(Сабодан).	Доповіді,	звернення,	промови.	Т.	ХІ.—	
К.,	2014.	—	С.	148.
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церковних	 фахівців	 в	 областях	 релігійної	 освіти,	 катехізації,	 соціального	
служіння,	військового	і	тюремного	служіння	тощо,	розвиток	богословської	
думки,	церковної	місії,	церковних	мистецтв,	наукових	досліджень,	церков-
ної	журналістики	та	інших	форм	служіння	Церкви.	

Освіта	й	церковна	місія	в	сучасному	суспільстві	базуюються	на	тисячо-
літніх	традиціях	нашого	народу,	витоки	яких	нам	дало	Володимирове	Хре-
щення	988	року.	“Як	написано	в	житії	святого,	зглянулося	всемилостиве	око	
благого	Бога	на	князя	Володимира	—	і	просвітилися	серце	його	і	розум;	він	
пізнав	суєту	ідольської	омани	і	віднайшов	єдиного	Бога,	Котрий	створив	усе	
видиме	й	невидиме.	Загорівся	він	духом	і	забажав	серцем	бути	християни-
ном	і	навернути	всю	свою	землю	до	Християнства.	З	благої	любові	Божої	
до	роду	людського	це	здійснилося.	Увійшовши	у	святу	купіль,	відродився	
Володимир	від	Духа	й	води,	 і	звелів	він	усьому	народу	своєму	хреститися	
в	ім’я	Отця	і	Сина	і	Святого	Духа.	Відтоді	земля	наша	почала	прославляти	
Христа	з	Отцем	і	Святим	Духом.	Просвітило	нашу	землю	сонце	Євангелія,	
капища	були	зруйновані,	а	натомість	зводилися	церкви,	хрест	освятив	міста,	
ідоли	були	скинуті	й	з’явилися	ікони	святих,	почала	приноситися	Безкров-
на	Жертва;	фіміам,	який	здіймався	до	Бога,	освятив	повітря”3.

Церква	ніколи	не	відокремлювала	віру	від	знань,	не	протиставляла	свобо-
ду	творчості	людини	смиренню	й	послуху.	А	тому	освіта	повинна	бути	сис-
темою	не	лише	надбання	знань	і	умінь,	але	й	виховання	і	духовної	просвіти	
людини,	іншими	словами	—	системою	цілісного	розвитку	людини.	

Що	 ж	 стосується	 думок	 Митрополита	 Володимира,	 то	 вони	 є	 відобра-
женням	його	діяльності,	і	навпаки	—	суспільна	діяльність	первосвятителя	та	
очолюваної	ним	Церкви	є	віддзеркаленням	його	задумів	щодо	українського	
суспільства.	

Блаженніший	Митрополит	Володимир	—	це	відомий	православний	про-
повідник,	 богослов,	 духовний	 письменник	 і	 поет,	 очільник	 багатьох	 куль-
турно-просвітницьких	 проектів.	 За	 видатні	 особисті	 заслуги	 в	 утверджен-
ні	 духовності,	 гуманізму	 та	 милосердя	 в	 суспільстві,	 багатолітнє	 сумлінне	
служіння	Українському	народові,	з	нагоди	45-річчя	хіротонії	та	20-ї	річниці	
незалежності	України	указом	Президента	України	№	745/2011	від	9	липня	
2011	 року	 Предстоятелю	 Української	 Православної	 Церкви	 Митрополиту	
Володимиру	(Сабодану)	присвоєно	звання	Герой	України4.	

Спочилий	 в	 Бозі	 Предстоятель	 УПЦ	 неодноразово	 наголошував	 на	
надзвичайному	 значенні	 просвітництва	 для	 українського	 суспільства.	 Так,	
християнізацію	 архіпастир	 називав	 причиною	 зародження	 національної	
самосвідомості:	“Саме	з	моменту	обрітення	нашими	пращурами	християн-
ської	віри	світ	почав	сприймати	нас	як	могутню	державу;	саме	тоді	в	нас	за-

3	 Владимир	(Сабодан),	митр.Избранные	проповеди.	—	К.:	Издат.	отдел	Украинской	Право-
славной	Церкви,	2013.	—	С.	236.

4	 Указ	Президента	України	№745/2011	від	9	липня	2011	року	“Про	присвоєння	В.	Сабодану	
звання	Герой	України”.
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родилася	національна	самосвідомість.	Без	найменшого	сумніву	можна	ска-
зати,	що	все	найкраще,	що	ми	сьогодні	маємо	в	Україні	і	що,	власне,	зробило	
Україну	Україною,	відбулося	завдяки	мудрому	та	далекоглядному	рішенню	
рівноапостольного	князя	Володимира.	Ця	знаменна	подія	визначила	місце	
нашої	держави	в	родині	християнських	народів	світу.	Завдяки	цьому	Київ	
став	істинною	“митрополією”	та	“матір’ю	міст	руських””5.	

Світло	християнської	віри,	яке	засяяло	на	нашій	землі,	задало	тон	дина-
мічному	 культурному	 розвитку	 держави.	 Адже,	 як	 зазначав	 Блаженніший	
Володимир,	 “Православ’я	 не	 тільки	 дало	 народові	 Київської	 Русі	 можли-
вість	бути	з	Христом,	але	багато	в	чому	змінило	державу	і	людей.	Першим	
таким	 здобутком	 стала	 писемність.	 Монахи-літописці,	 живучи	 в	 монасти-
рях,	записували	історію	нашої	Батьківщини,	поклавши,	таким	чином,	поча-
ток	історичній	науці	в	нашій	країні.	Першим	із	відомих	нам	літописців,	осно-
воположником	вітчизняної	історії	став	преподобний	Нестор	Літописець”6.	

Свідчення	 Митрополита	 Київського	 і	 всієї	 України	 Володимира	 щодо	
сприйняття	 світла	 християнської	 віри	 стосується	 і	 якісного	 виміру	 остан-
ньої:	“Щоб	зберегти	віру,	недостатньо	самого	знання.	Можна	прекрасно	зна-
ти	Святе	Письмо,	його	священні	веління	—	і	бути	поганим	християнином.	
Справжнім	християнином	буде	той,	хто	до	знання	про	віру,	про	Бога,	про	
Церкву	приєднає	ще	церковний	досвід,	істинне	християнське	життя”7.

Катехізація	як	засіб	роз’яснення	християнського	віровчення,	без	сумніву,	
має	поєднуватись	з	життєвим	досвідом,	тобто	слово	катехізатора	та	місіоне-
ра	про	Бога	лише	тоді	матиме	добрий	плід,	коли	носитиме	для	нього	самого	
емпіричний	характер.	

Історичні	реалії	для	Української	Православної	Церкви	склались	так,	що	
після	падіння	тоталітарної	комуністичної	влади	та	її	безбожної	ідеології	від-
крився	потенційний	шлях	відродження	релігійної	освіти	в	школі.	“Невід’єм-
ною	частиною	життя	Церкви	є	проповідь	Слова	Божого	й	передання	духов-
них	знань”8,	—	зазначав	Митрополит	Володимир.	

“Ми	 сподіваємося	 на	 подальший	 розвиток	 системи	 релігійного	 вихо-
вання	 та	 освіти	 у	 навчальних	 закладах	 усіх	 рівнів,	 подальше	 сприяння	 з		
боку	 Держави	 впровадженню	 викладання	 у	 загальноосвітніх	 навчальних	
закладах	 курсів	 з	 християнської	 етики,	 православної	 культури	 та	 Закону		
Божого”9.	

5	 Блаженніший	Митрополит	Володимир	(Сабодан).	До	українського	народу	з	нагоди	Дня	
незалежності.	24	сернпя	2007	року.

6	 Владимир	(Сабодан),	митр.	Избранные	проповеди.	—	К.:	Издат.	отдел	Украинской	Право-
славной	Церкви,	2013.	—	С.	262.

7	 Владимир	(Сабодан),	митр.	Избранные	проповеди.	—	К.:	Издат.	отдел	Украинской	Право-
славной	Церкви,	2013.	—	С.	238.

8	 Блаженніший	 Митрополит	 Володимир	 (Сабодан).	 Доповіді,	 звернення,	 промови.	 —	 К.,	
2014.	—	Т.	ХІ.	—	С.	131.

9	 Блаженніший	 Митрополит	 Володимир	 (Сабодан).	 Доповіді,	 звернення,	 промови.	 —	 К.,	
2014.	—	Т.	ХІ.	—	С.	147.
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На	думку	архіпастиря,	відповідь	запитам	сучасного	українського	суспіль-
ства	щодо	забезпечення	виховання	дітей	на	базисі	християнських	етичних	
принципів	та	ознайомлення	шкіл	з	Законом	Божим	вимагає	докладання	всіх	
зусиль	для	реалізації	цієї	доброї	справи.	Саме	на	такій	позиції	стояв	Київ-
ський	Митрополит:	“Для	цього	необхідно	працювати	як	у	межах	церковної	
огорожі	—	в	недільних	школах	та	церковних	гімназіях,	так	і	за	її	межами	—	
у	державних	навчальних	закладах	усіх	рівнів.	Українська	Православна	Цер-
ква	має	повернути	собі,	відібране	в	неї	богоборчою	атеїстичною	владою,	пра-
во	засновувати	власні	навчальні	заклади	всіх	рівнів.	Вважаємо	за	необхідне	
ввести	вивчення	основ	християнської	етики,	православної	культури	та	За-
кону	Божого	в	навчальних	закладах	усіх	рівнів	—	від	дитячого	садочка	до	
найпрестижнішого	університету”10.

Предстоятель	 УПЦ	 вбачав	 в	 державно-церковних	 відносинах	 плідну	
синергію	 для	 безперешкодного	 духовно-культурного	 збагачення	 кожного	
громадянина.	Це	стосується	інформаційного	поля.	Зокрема,	телебачення	як	
засобу	 масової	 інформації:	 “На	 наше	 глибоке	 переконання,	 докорінно	 має	
змінитися	позиція	Держави	щодо	забезпечення	інформаційних	потреб	віру-
ючих	громадян,	зокрема	створення	та	поширення	духовно-просвітницьких	
програм	на	державному	телебаченні.	Вже	сьогодні	необхідно	закласти	мож-
ливість	для	безкоштовної	трансляції	створених	Церквою	духовно-просвіт-
ницьких	програм	у	концепцію	майбутнього	громадського	телебачення”11.	

Не	є	дивиною	за	умов	сьогодення	поява	духовенства	в	телевізійному	про-
сторі	чи	в	радіоефірі.	Стали	звичайним	явищем	публікації	на	богословські	
теми	та	інші	продукти	наукової	та	публіцистичної	діяльності	релігійної	те-
матики.	Хоча	доволі	нещодавно	такий	стан	речей	в	суспільстві	було	навіть	
важко	уявити.	

Безперечно,	важливим	для	Його	Блаженства	було	використання	всіх	до-
ступних	 каналів	 задля	 збагачення	 суспільства	 духовними	 скарбами	 Єван-
гельских	 істин.	 Митрополит	 Володимир,	 виказуючи	 надію	 на	 майбуття,	
зазначав:	“Після	виходу	із	суспільної	та	інформаційної	ізоляції	на	початку	
90-х	 Церква	 відразу	 розпочала	 відроджувати	 свою	 місіонерську,	 просвіт-
ницьку	діяльність.	Водночас	Церква	разом	із	суспільством	вступила	в	добу	
швидкого	розвитку	інформаційних	технологій,	і	тому	мала	навчитися	гово-
рити	про	вічні	цінності	за	допомогою	сучасних	засобів	масової	інформації	та	
комунікації.	Сподіваємося	на	подальший	розвиток	місіонерського,	просвіт-
ницького	та	інформаційного	служіння	нашої	Церкви	заради	свідчення	про	
Христа	та	його	Церкву”12.

10	 Блаженніший	 Митрополит	 Володимир	 (Сабодан).	 Доповіді,	 звернення,	 промови.	 —	 К.,	
2014.	—	Т.	ХІ.	—	С.	131–132.

11	 Блаженніший	 Митрополит	 Володимир	 (Сабодан).	 Доповіді,	 звернення,	 промови.	 —	 К.,	
2014.	—	Т.	ХІ.	—	С.	147.

12	 Доповідь	 Предстоятеля	 Української	 Православної	 Церкви	 Блаженнішого	 Митрополита	
Київського	і	всієї	України	Володимира	8	липня	2011	року.
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Непересічною	подією	за	своїм	культурним	значенням	стала	презентація	
Пересопницького	Євангелія,	яка	проходила	з	благословення	Блаженнішого	
Митрополита	 Володимира.	 Цей	 грандіозний	 за	 своїм	 масштабом	 просвіт-
ницький	проект	привернув	увагу	всієї	світової	наукової	та	інтелектуальної	
спільноти	до	українського	Православ’я	та	української	культури.	Міжнародна	
презентація	Пересопниці	охопила	столицю	нашої	країни,	Великобританію,	
США,	 Канаду	 та	 Польщу.	 Святитель	 українського	 народу,	 підкреслюючи	
особливе	значення	відродженої	святині	писав:	“Пересопницьке	Євангеліє	є	
першим	перекладом	Слова	Божого	староукраїнською	літературною	мовою.	
Створення	 цієї	 пам’ятки	 в	 провінційному	 містечку	 Пересопниця	 теперіш-
ньої	 Західної	 України	 є	 яскравим	 свідченням	 того,	 що	 Україна	 і	 її	 Право-
славна	Церква	не	стояли	осторонь	тих	культурно-історичних	процесів,	які	
проходили	в	Європі	в	XVII	столітті.	Сьогодні	Пересопницьке	Євангеліє	є	
одним	з	духовних	символів	нашої	Батьківщини,	адже	на	ньому	присягають	
на	вірність	Україні	та	її	народу	Президенти	нашої	Держави.	Спільними	зу-
силлями	 Української	 Православної	 Церкви,	 Національної	 академії	 наук,	
Національної	бібліотеки	імені	Вернадського	вдалося	створити	факсимільне	
видання,	яке	тепер	доступне	більшій	кількості	людей”13.

Насамкінець,	слід	зазначити,	що	християнське	просвітництво	та	катехі-
зація	в	різних	її	форматах	(від	історичних	традиційних	до	тих,	що	крокують	
в	ногу	з	часом,	що	вкрай	важливо	в	епоху	трансформацій	та	постмодерну)	є	
ключем	до	витоків	національної	самоідентичності	нашого	народу.	Долучи-
тися	до	джерел	власної	історії	—	значить	збагатитися	культурно	та	духовно.	
Діяльність	 та	 думки	 українського	 святителя	 Блаженнішого	 Митрополита	
Володимира	свідчать	саме	про	це.	

Українська	Православна	Церква	є	Церквою	Володимирового	Хрещення,	
спадкоємицею	багатовікового	досвіду	святості,	культури,	науки	 і	традицій	
нашого	 народу.	 Ці	 традиції	 важливо	 берегти	 як	 сутнісний	 дорогоцінний	
скарб	нації.	Багато	перипетій	було	на	історичних	шляхах	українського	Пра-
вослав’я.	Усобиці,	монголо-татарські	нашестя,	унія,	войовниче	богоборство,	
розколи.	Все	це	з	терпінням	і	смиренням	наша	Церква	несла	і	несе,	звершу-
ючи	свою	високу	місію,	служачи	Богу	і	людям	та	долучаючи	до	Світла	Хри-
стової	Істини	всіх,	хто	з	відкритим	серцем	бажає	прийняти	цей	скарб	віри.
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Церква перед викликами політичного 
екстреміЗмУ

Еволюція	людської	цивілізації	здійснюється	шляхом	перманентної	струк-
туризації	її	колективних	форм	існування	в	державно-політичні	суб’єкти	та	
духовно-релігійні	об’єднання.	Багатоманітність	політичного	життя	в	епоху	
Стародавньої	Греції,	як	відомо,	зосереджувалося	в	місті-державі	полісі.	За	
межами	 полісу	 соціальна	 комунікація	 мала	 стадно-варварський	 характер,	
була	розпорошеною	й	маргінальною.	Із виникненням християнства утвер-
дилася метафізична парадигма суспільних відноси. Християнство формує 
новий алгоритм соціального буття,	за	яким	гріховній	сутності	людини	від-
кривається	альтернатива	граду	Божого	за	умови	її	віри	в	Господа	й	каяття	у	
своїх	гріхах.	Індивід	у	системі	християнських	координат	залежить	від	волі	
Бога,	 а	 не	 від	 суб’єктивного	 фактору	 спільноти.	 Рівність	 і	 справедливість	
людських	 відносин	 опосередковується	 біблійними	 постулатами.	 Інститут	
держави	 регулює	 й	 узгоджує	 соціальні	 відносини	 на	 основі	 раціонально	
встановлених	правил,	за	якими	релігія	і	церква	функціонують	у	паралель-
них	площинах.	Політичні відносини розширюють секулярний простір, але 
серце й душа людини прагне трансцендентальної комунікації з Богом. 
Церва апріорі стає сакральним місцем реалізації духовно-екзистенційних 
сублімацій індивіда.	Хоча	в	умовах	авторитарного	режиму	існує	практика	
брутального	 використання	 церковно-релігійного	 сегменту	 у	 владно-полі-
тичній	боротьбі.	

У	 глобалізованому	 світі	 акцентується	 увага	 на	 сумісності	 трансценден-
тальних,	 сакральних	 цінностей	 релігії	 й	 світських,	 егоїстичних	 принципів	
політики.	Якщо в політиці домінує індивідуальний егоїзм, то в Церкві аку-
мулюється шляхетний альтруїзм, що інтегрує суспільство на засадах лю-
бові, толерантності, добра і миру.	Саме	ці	чесноти	формують	перспективну	
парадигму	людської	цивілізації.	Метою	нашого	дослідження	є	з’ясування	ко-
реляції	відносин	Церкви	з	політичною	владою,	що	сповідує	радикальну	ідео-
логію	й	переслідує	експансіоністські	цілі.	У	цьому	контексті	ми	звертаємося	
до	історичних	часів	існування	Візантії,	в	якій	відбулося	поєднання	політич-
ної	влади	з	духовною.	Імператор	Костянтин	у	своїй	політичній	діяльності	за-
ручився	підтримкою	церкви	й	у	380	р.	перетворив	християнство	в	державну	
релігію.	В	результаті	Церква	отримала	важелі	впливу	на	політику,	а	імпера-
тор	розширив	втручання	в	релігійну	сферу.	Використовуючи	повноваження	
як	світської	так	і	релігійної	влади,	імператор	здійснював	вигнання	язичників	
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й	утвердження	монотеїстичної	релігії.	В	сучасних	умовах	синкретизм	політи-
ки	і	церкви	не	вписується	в	систему	демократичного	врядування.	

Владні	 відносини	 мають	 меркантильну	 сутність.	 Вони	 засновані	 на	 за-
садах	 соціальної	 ієрархії,	 ідеологічних	 координат,	 індивідуального	 егоїзму,	
вольового	впливу	тощо.	Посилення	функцій	держави,	зміцнення	авторита-
ризму	влади,	що	здійснює	керівництво	суспільством	ручними	засобами,	ве-
де	до	руйнування	традиційних	цінностей,	зниження	самоврядних	ініціатив	
громадян,	 нівелювання авторитету Церкви, яка втрачає свою месіанську 
роль й стає ресурсом диктаторського режиму.	З	цього	приводу	в	Компен-
діумі	 соціальної	 доктрини	 Церкви	 сказано,	 що	 “Церква	 —	 це	 не	 політична	
спільнота,	і	вона	не	залежить	від	жодної	політичної	системи…	Чітке	розріз-
нення	між	релігією	і	політикою	та	принцип	релігійної	свободи	—	це	особливе	
досягнення	християнства	та	один	із	його	основних	історичних	і	культурних	
внесків.	Згідно	з	Божим	задумом,	звершеним	у	Христі,	“спасенна	й	есхато-
логічна	мета,	якої	можна	цілковито	досягнути	тільки	у	майбутньому	житті”,	
визначає	 ідентичність	 та	 місію	 Церкви	 у	 світі.	 Саме	 тому	 Церква	 вкладає	
свій	самобутній	та	незамінний	внесок,	прагнучи	зробити	людський	рід	та	її	
історію	більш	людяною.	І	саме	тому	вона	стоїть	твердинею	проти	будь-якої	
спокуси	тоталітаризму,	вказуючи	людині	на	її	місце	й	остаточне	покликання”		
[4,	 с.	 46].	 Заперечуючи	 свавілля	 влади	 Церква	 покликана	 зміцнювати	 мо-
ральні	засади	народу,	стверджувати	гідність	особи,	сприяти	досягненню	ці-
лісності,	справедливості	й	солідарності	суспільства.

Якщо	формат	державного	устрою	позбавлений	тоталітарної	складової	і	в	
ньому	відсутня	централізація	влади,	тоді	створюється	простір	для	втілення	
демократичних	практик	врядування,	неодмінною	складовою	яких	є	христи-
янські	чесноти.	Базові принципи демократії — свобода, рівність, плюралізм, 
прозорість, відповідальність співпадають з біблійними імперативами.	Мож-
на	стверджувати,	що	християнські цінності визначають сутнісні засади де-
мократії.	Ключовою	домінантою	християнства	є	свобода	людини,	яка	завж-
ди	знаходиться	перед	вибором	добра	і	зла.	Без свободи вибору немислиме 
християнство, як і сучасна демократія.	Досліджуючи	феномен	демократії	в	
Америці,	А.	де	Токвіль	вважає,	що	релігія	є	першим	політичним	інститутом	
цієї	країни,	яка	значно	полегшує	життя	вільного	суспільства.	Вчений	ствер-
джує:	“У	розумінні	американця	християнство	та	свобода	переплітаються	так	
тісно,	що	він	майже	не	може	уявити	собі	одне	без	одного;	для	нього	цей	зв’я-
зок	не	є	чимось	позбавленим	змісту,	що	надійшло	до	теперішнього	з	минуло-
го,	чимось	таким,	що,	здавалося	б,	не	живе,	а	скніє	в	глибині	душі”	[9,	с.	238].	
Власне	базуючись	на	християнських	цінностях	демократія	набуває	універ-
сального	змісту.	

Відкрите	суспільство	прагне	обмежити	брутальний	вплив	аморальної	по-
літики	й	розширити	простір	свободи	й	демократії.	Церква стає атрибутом 
демократії у тому випадку, коли існує автономно від держави.	Треба	відзна-
чити,	що	держава	і	Церква	встановлена	Богом	й	тому	сфери	їх	інтересів	та	
відповідальності	часто	перетинаються,	але	бувають	і	суперечки.	Протистоян-
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ня	між	ними	виникають	від	того,	що	місія Церкви — бути берегинею мораль-
них засад, а завдання держави — здійснювати управління суспільством й 
тримати в покорі громадян.	 Для	 цього	 держава	 застосовує	 силові	 засоби.	
Людство приречене існувати в парадигмі державно-церковних відносин.	
Тому	що	“піклування	про	людський	рід	Бог	доручив	двом	владам	—	церков-
ній	та	світській,	одну	зробивши	відповідальною	за	духовні	справи,	іншу	—	за	
земні.	 Кожна	 влада	 є	 в	 своїй	 царині	 найвищою;	 кожна	 має	 свої	 чіткі	 межі,	
встановлені	для	неї	її	природою	та	її	найближчим	і	безпосереднім	об’єктом.	
Держава	 і	Церква	відрізняються	одна	від	одної	своїм	походженням,	метою	
і	структурою.	Якщо	держава	належить	до	природно-правових	інститутів,	то	
Церква	входить	до	царини	надприродного	порядку:	“Божественний	Спаси-
тель	розпочав	побудову	містичного	храму	Своєї	Церкви	тоді,	коли	він	пропо-
відував	Свої	заповіді;	завершив	тоді,	коли	був	прославлений	на	хресті;	а	від-
крив	і	передав	її	людям,	коли	зіслав	на	втіху	Своїм	апостолам	Святого	Духа	
у	видимому	образі”.	Метою	держави	є	забезпечення	спільного	блага,	а	метою	
Церкви	 —	 надприродне	 спасіння	 людей.	 Будова	 і	 форми	 держави	 підляга-
ють	історичним	змінам,	а	Церква	має	закладену	Богом	ієрархічну	структуру”		
[2,	с.	263].	Якщо Церква за якихось обставин не може заповнити духовний 
простір суспільства, туди будуть проникати інші суб’єкти, що сповідують 
екстремістську ідеологію. Це підриває легітимне поле держави.	Брак	хри-
стиянських	чеснот	не	можна	компенсувати	державними	структурами.	

Впродовж	еволюції	людської	цивілізації	Церква	періодично	постає	перед	
політичними	викликами.	Ключовими	серед	них	є	владна	деспотія,	політич-
ний	 екстремізм,	 сепаратизм,	 тероризм	 тощо.	 Наслідком	 цього	 є	 посилення	
ворожнечі	й	конфронтації	у	світі.	У	таких	соціальних	реаліях	Церква	зазнає	
утисків,	гонінь	або	становиться	слухняним	знаряддям	влади.	В умовах тем-
ряви голос Церкви має звучати ще гучніше	“У	разі,	коли	виникає	надто	вже	
жагуча	 суспільно-політична	 проблема,	 відносно	 якої	 Церква	 промовчати	
просто	не	в	змозі,	вона	звертається	до	способу	моральної	оцінки.	Так,	Церква	
постійно	залишає	за	собою	право	на	моральну	оцінку	устрою	держави,	її	соці-
альної	направленості,	діяльності	її	можновладних	кіл.	Кожного	разу	потріб-
не	для	релігійної	організації	рішення	політичної	проблеми	обґрунтовується	
необхідністю	зберегти	моральні	підвалини	нації,	охоронцями	яких	є	церква”	
[6,	с.	34].	Тобто	Церква	має	уособлювати	не	лише	моральні	імперативи,	а	й	
захищати	національні	інтереси	держави	та	уникати	компромісу	з	владою.	

У	 посткомуністичному	 просторі	 Церква	 стає	 інструментом	 політики.	
Зокрема,	модель	узурпації	церковної	й	світської	влади	використовує	путін-
ський	режим	для	реалізації	своїх	неоімперських	амбіцій.	РПЦ знаходиться 
на службі деспотичної влади Кремля.	Вона	освячує	експансіоністську	по-
літику	Путіна,	а	не	проповідує	моральні	чесноти	християнства.	У	цьому	ви-
падку	Церква легітимізує загарбницькі дії влади й втрачає свою сакральну 
основу буття.	 Російська церква виконує функцію сервільного придатку 
влади.	Вова	хитається	разом	з	лінією	партії	й	відчайдушно	підтримує	екстре-
містську	політику	Кремля.	З	цього	приводу	слушною	є	думка	Л.	Філіпович:	
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“Україну	ніколи	не	залишать	у	спокої	через	імперські	настрої	Москви	і	Пу-
тіна.	А	церква	—	дуже	зручний	інструмент	у	московській	політиці,	бо	паству	
дуже	легко	направити	у	потрібному	напрямку.	 “Русский	мир”	не	пройшов,	
тож	Кремль	намагається	зайти	з	флангів,	використовуючи	внутрішні	супе-
речності,	які	вдало	моделюються”	[5,	с.	4].	Для	путінської	деспотії	важливим	
є	підпорядкування	релігійно-церковного	простору,	через	який	можна	здійс-
нювати	інтенсивне	навіювання	імперських	стереотипів	слов’янського	єднан-
ня,	антизахідної	істерії,	бандерівського	націоналізму	тощо.	

Якщо	в	радянські	часи	Церква	тотально	пригнічувалася	атеїстичним	ре-
жимом	комуністичної	диктатури,	то	сьогодні вона стала керованою струк-
турою путінського свавілля.	 Залежність	 РПЦ	 від	 Кремля	 камуфлюється	
міфічним	 проектом	 “русского	 мира”.	 Аналітики	 Національного	 Інституту	
стратегічних	 досліджень	 з	 цього	 приводу	 зазначають,	 що	 “вплив	 ідеології	
“русского	 мира”	 на	 Україну	 є	 багатоканальним	 і	 здійснюється	 як	 безпосе-
редньо	структурами,	створеними	державними	органами	РФ,	так	і	суб’єкта-
ми	 ринку	 культурної	 продукції,	 “організаціями	 співвітчизників”,	 агентами	
російського	 впливу	 в	 органах	 української	 державної	 влади.	 Проект	 РМ	 не	
обмежується	суто	гуманітарною	спрямованістю.	Він	обов’язково	передбачає	
синхронізацію	з	інтегративними	процесами	у	політичній	та	економічній	сфе-
рах.	Іншими	словами,	є	засобом	утримання	України	у	силовому	полі	Росії.	
Ідеологія	“русского	мира”	поглиблює	поляризацію	українського	суспільства,	
спекулюючи	 на	 мовних,	 культурних	 і	 світоглядних	 уподобаннях	 місцевого	
населення,	 …перешкоджає	 формуванню	 загальноукраїнської	 ідентичності	
у	спосіб	пропагування	цінностей	штучно	витвореної	російськими	політтех-
нологами	східно-православної	цивілізації,	постійного	навіювання	в	україн-
ському	суспільстві	ідей	про	“непорушну	братську	єдність	двох	народів”	тощо.	
Ідеологія	“русского	мира”	покликана	гальмувати	процеси	європейської	інте-
грації	України.	Натомість	вона	пропонує	“альтернативні	варіанти”	—	участь	в	
інтеграційних	проектах	на	пострадянському	просторі	під	егідою	РФ.	В	сучас-
них	умовах	політтехнологія	“русского	мира”	є	потужним	джерелом	живлення	
сепаратистських	настроїв,	ідейною	платформою	діяльності	екстремістських	
угруповань	на	Сході	та	Півдні	України”	[11].	Альтернативою	політтехнології	
“русского	 мира”	 є	 ідея	 “Українського	 світу”,	 яка	 позбавлена	 експансіоніст-
ських	устремлінь	й	зорієнтована	на	захист	національної	ідентичності.

У	цивілізованому	світі	утвердилася	ілюзія	про	те,	що	справжнім	антихри-
стом	 на	 землі	 був	 комунізм,	 усунувши	 який	 ми	 перемагаємо	 диявольську	
модель	 соціального	 устрою.	 Однак	 формальна	 ліквідація	 “імперії	 зла”	 не	
привела	до	знищення	її	ідейно-світоглядних	носіїв.	Неоімперська	свідомість	
залишилася	у	більшості	російських	громадян	та	їх	політичного	класу.	Путін-
ська	Росія	сьогодні	здійснює	реінкарнацію	комуністичних	догм	й	пропагує	
антиамериканські	настрої.	“Комуністична	ідеологія	—	це	міфологія,	що	про-
ходить	сьогодні	нову	мутацію	для	того,	щоб	залишитися	при	владі.	Будучи	
агентом	КДБ	(а	з	цих	органів	справді	ніколи	не	йдуть),	Путін	намагається	
перетворити	російсько-українську	війну	 і	свою	власну	жадобу	до	влади	на	
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глобальне	зіткнення	цивілізацій.	Сьогодні	він	поділяє	світ	на	постмодерну	
“розбещеність”,	 втіленням	 якої	 є	 Сполучені	 Штати	 і	 Європа,	 і	 світ	 із	 “тра-
диційними	цінностями”,	який	представлений	Росією	та	її	союзниками	(Бра-
зилія,	 Індія,	Китай)”	[1,	с.	14–15].	Ієрархія цінностей путінського режиму 
відкидає ліберально демократичну парадигму політичного розвитку й від-
новлює сталінсько-фашистський тоталітаризм.	 До	 цього	 долучаються	 всі	
ресурси,	 починаючи	 від	 антизахідної	 пропаганди	 й	 закінчуючи	 військовою	
окупацією.	

Гламурні	 тенденції	 сучасної	 цивілізації,	 експансія	 секуляризму	 стають	
складовою	політичного	екстремізму.	Його	згубний	вплив	полягає	в нівелю-
ванні національної ідентичності, релятивізації сакрально-церковної па-
радигми релігії.	 У	 постіндустріальному	 світі	 віра	 зводиться	 до	 виконання	
зовнішніх	 ритуалів,	 стає	 елементом	 політичних	 технологій.	 Аргументуючи	
особливий	погляд	на	битву	між	добром	і	злом	відома	християнська	письмен-
ниця	Еллен	Уайт	зазначає:	“У	наш	час	дуже	популярно	належати	до	якоїсь	
церкви.	Правителі,	політики,	законодавці,	лікарі,	комерсанти	приєднуються	
до	церкви	для	того,	щоб	користуватися	повагою	й	підтримкою	в	суспільстві	
та	здійснювати	свої	світські	плани.	Таким	чином	вони	намагаються	прикри-
ти	всі	свої	махінації	мантією	християнства…	Різні	релігійні	об’єднання,	що	
зміцніли	завдяки	багатству	і	впливу	цих	хрещених,	але	світських	членів,	пре-
тендують	на	ще	більшу	популярність	і	допомогу.	На	багатолюдних	проспек-
тах	споруджуються	розкішні	церкви…	Талановитим	проповідникам	платять	
великі	гроші	для	того,	щоб	вони	розважали	народ	і	залучали	його	до	церкви.	
Іноді	проповіді	не	повинні	торкатися	поширених	гріхів,	вони	повинні	гово-
рити	про	приємні	та	втішні	речі.	Таким	чином	знатних	грішників	заносять	до	
списків	церкви,	а	великосвітські	гріхи	приховують	під	маскою	побожності”	
[10,	с.	319].	Це	веде	до	маргінальності	традиційної	Церкви,	яка	інколи	стає	
мантією	для	камуфлювання	злочинної	влади	та	осередком	новітньої	індуль-
генції.	В умовах зовнішньої експансії церковні проповіді — це дієвий спосіб 
виховання національно-патріотичної свідомості громадян	 для	 боротьби	 з	
окупантом.	

Потрібно	 усвідомити,	 що	 гріховне	 людство	 завжди	 супроводжують	 ди-
явольські	 спокуси	 й	 випробування.	 На	 їх	 шляху	 постає	 Свята Церва, яка 
має реагувати на виклики експансіоністської політики.	 Найбільш	 систем-
ною	й	адекватною	реакцію	на	бурхливі	події	Майдану	та	військову	агресію	
Росії	 проти	 України	 є	 публічна	 діяльність	 й	 риторика	 УПЦ	 КП.	 Зокрема,	
Святійший	 Патріарх	 Київський	 і	 всієї	 Руси-України	 Філарет	 заявляє,	 що	
“цю	агресію	Господь	допустив	для	того,	щоб	очистити	наш	народ	від	гріхів.	
Український	народ	грішний?	Грішний.	Є	корупція,	немає	єдності.	Ми	ж	про-
симо	Господа:	“Боже,	нам	єдність	подай”.	Ось	він	нам	і	подає,	коли	навколо	
цих	страждань	і	смертей	народ	об’єднується.	Для	цього	Бог	і	посилає	нам	оці	
випробування,	щоб	об’єднати	наш	народ	і	показати	душу	українську	—	оцю	
любов,	яка	не	виявляється,	якщо	немає	приводу	для	цього”	[12].	Святійший	
попередив	агресора,	що	на	нього	“гряде	гнів	Божий”,	бо	він	як	непроханий	
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злодій,	вторгся	на	нашу	територію.	А	українська	спільнота	захищає	свою	рід-
ну	землю	й	ті	герої,	які	віддали	своє	життя,	є	гарантом	нашої	перемоги.

Завдяки	 такій	 неупередженій	 й	 об’єктивній	 оцінці	 політичних	 процесів	
Церва	 у	 постмайданний	 період	 набуває	 більшого	 авторитету,	 ніж	 держава.	
Вітчизняний	науковець	В.	Єленський	зазначає	важливий	аспект	релігійної	
динаміки.	На	його	думку	за часів незалежності в Україні триває десекуля-
ризація,	 “повернення	релігії”	в	публічну	площину.	Вчений	вважає,	що	“ре-
лігійне	повернення”	відбувається	на	тлі	(чи	завдяки?)	занепаду	так	званих	
“великих	 ідеологій”,	 що	 панували	 над	 свідомістю	 мільйонів	 у	 минулому	 і	
позаминулому	 століттях,	 величезних	 демографічних	 зсувів,	 які	 поступово	
виводять	 світ	 з	 його	 західної	 фази	 і	 надають	 релігії	 особливої	 значущості”		
[3,	с.	8].	Місія	Церкви	в	мирний	час	—	вести	людей	до	Бога	і	спасіння.	В	умо-
вах	 війни	 церква	 повинна	 духовно	 підтримувати	 захисників	 Вітчизни	 та	
звершувати	щоденні	молитви	за	мир	у	державі.	

Наразі	християнська	Церква	та	 її	чесноти	проходять	випробування	вій-
ною.	Політичний	екстремізм,	тероризм,	насильство,	вбивство,	приниження	
гідності	 людини	 стали	 реальністю	 новітньої	 України.	 Слова	 Ісуса	 Христа:	
“Не	противтеся	злому.	Хто	вдарить	тебе	у	праву	щоку,	оберни	до	нього	дру-
гу”	 (Мт	 5,	 39)	 не	 означають	 абсолютного	 пацифізму.	 Мудрі	 настанови	 для	
суспільства,	 що	 бореться	 з	 варварською	 агресією	 дає	 Святійший	 Патріарх	
Філарет:	 “Церква	 є	 відокремленою	 від	 держави	 і	 за	 законом	 не	 має	 права	
втручатися	в	політику.	Але	Церква	не	відокремлена	від	народу.	І	народ	наш	
є	частиною	Церкви	як	наша	паства.	Його	інтереси	ми	і	захищаємо,	так	само	
як	кожна	церква	має	робити	те	саме…	Господь	нам	говорить:	“Любіть	ворогів	
ваших,	тому	що	вони	творіння	Божі”.	Христос	був	розіп’ятий	за	все	людство,	
у	тому	числі	за	них.	Якщо	ми	будемо	робити	все	для	того,	щоб	наші	вороги	
потрапили	до	пекла,	значить	служитимемо	дияволу.	А	ми	повинні	служити	
Богу,	який	хоче,	щоб	спаслися	всі	люди…	Тому	наші	молитви	стосуються	 і	
наших	ворогів.	Водночас,	ми	повинні	ненавидіти	зло	і	боротися	з	ним.	Таким	
злом	є	агресія,	яка	сьогодні	відбувається	проти	України.	З	агресією	ми	бо-
ремося,	а	за	ворогів	просимо	Бога,	щоб	простив	їм	їхні	гріхи.	Ми	захищаємо	
свою	землю	і	свій	народ.	У	цьому	не	тільки	нема	гріха,	а	навпаки	це	свідчить	
про	любов.	Христос	сказав:	“Ніхто	не	має	більшої	любові,	якщо	душу	свою	і	
життя	своє	віддасть	за	друзів”.	(Ів.	15,	13).	Наші	воїни	віддають	свої	життя	за	
свій	народ,	сім’ю	і	друзів	—	чинять	добро.	А	агресори	роблять	зло”	[8].	Захи-
щаючи себе чи інших людей від насилля й терору ми не дозволяємо гріхові 
вбивства поширюватися.

Миролюбність	християнства	не	виключає	потреби	і	необхідності	зброй-
ного	захисту.	Тому	Церква,	апелюючи	до	моральної	відповідальності	та	со-
вісті	людини,	має	мобілізовувати	суспільство	для	захисту	від	ворога.	Якщо	
людина	відмовляється	виконувати	злочинний	наказ	вести	експансію	проти	
суверенної	нації,	то	в	християнському	вимірі	це	тлумачиться	не	як	зрада,	а	
як	 героїчний	 вчинок.	 Великим	 гріхом	 є	 войовничі	 зазіхання	 на	 суверенну	
державу	і	благодатним	є	прагнення	до	миру.	Мир	є	засадничим	постулатом	
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християнської	 Церкви.	 Але миру не можна досягнути без захисту добра. 
Християни мають прагнути до миру, але знати межу компромісу, яка про-
ходить по лінії життя, честі та гідності людини.	Бог	попускає	тяжкі	випробу-
вання	тим,	кого	дуже	любить.	Нас	не	повинні	лякати	політичний	екстремізм	
й	зовнішня	агресія,	бо	з	нами	Бог	і	правда.	

Узагальнюючи	 вищесказане	 треба	 відзначити,	 що	 в умовах війни місія 
Церкви визначається миротворчою парадигмою.	Для	українців	християн-
ська	 віра	 була	 завжди	 сакральною.	 Національно-визвольні	 змагання	 наш	
народ	вів	під	Божим	омофором.	Сьогодні	Церква	мусить	служити	ключовій	
потребі	нації	—	захисту	від	політичного	екстремізму,	російського	неоімпері-
алізму	 й	 внутрішнього	 сепаратизму.	 Входження	 України	 до	 європейського	
простору	 передбачає	 вирішення	 проблеми	 розколу	 християнської	 Церкви,	
яка	власним	прикладом	має	започаткувати	консолідоване	буття	через	віру	в	
єдиного	Бога.	“Великий	митрополит	Української	ГКЦ	Андрей	Шептицький	
актуалізує	ідею	Об’єднаної	Української	Церкви.	Він	говорить	про	одну	Укра-
їнську	Церкву,	до	якої	входять	як	православні,	так	і	католики.	Вона	зберігає	
своє	українське	благочестя…,	всі	українські	християни	творять	одну	Церкву…	
Ніхто	вже	не	має	втручатися	до	неї	—	ані	поляки,	ані	москалі.	Свої	снаги	та	
натхнення	вона	черпає	від	єдності	з	Вселенською	Церквою.	Це	дає	їй	престиж	
та	самостійність”	[7,	с.	741].	Нагальною	проблемою	сьогодення	є	переосмис-
лення	 ролі	 церкви	 в	 житті	 суспільства.	 Християнська	 Церква	 має	 об’єдну-
вати	не	лише	єпископів	та	священників,	а	прагнути	консолідувати	все	сус-
пільство	для	боротьби	із	диявольською	путінською	ордою.	Кожен віруючий 
християнин у своєму локальному просторі (а не обов’язково на передовій) 
мусить протидіяти неоімперській експансії Кремля.	Боротьба	християнина	
зі	злом	здійснюється	через	віру	в	Бога,	служіння	Церкві,	благодійну	підтрим-
ку	нужденним,	милосердну	допомогу	хворим,	щиру	молитву.
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еліта У лаБіринті садУ Божественних  
пісень: до 500-річчЯ іЄроніма Босха

Навіть	поверховий	аналіз	наукової	рефлексії	свідчить,	що	гуманізм	є	чи	не	
найвпливовішою	світоглядною	ідеєю	останніх	п’яти	століть	європейської	іс-
торії.	Його	культурна	значущість	настільки	велика	і	визначальна,	що	понят-
тя	гуманізму	стало	застосовним	до	різноманітних	епох	і	культур,	які	далеко	
відстоять	від	європейського	модерну	—	достеменного	ґрунту	ідеї	гуманізму.	
Як	свідчить	вчений	Кремінь	[5],	в	цьому	широковживаному	значенні,	інко-
ли	занадто,	гуманізм	ототожнюється	з	загальною	ідеєю	людинолюбства.	Дії,	
цінності,	світоглядні	позиції,	в	яких	наявна	сумірність	із	людською	істотою	
та	піклування	про	неї,	отримують	титул	гуманних.	Однак	таким	чином	зро-
зумілий	дух	гуманності,	тотожний	інтенції	людинолюбства,	необхідно	відріз-
няти	від	більш	строгого	поняття	гуманізму.	Гуманізм	містить	у	собі	особливу	
версію	людини,	вперше	обґрунтовану	й	обстоювану	ренесансними	гуманіста-
ми.	Це	розуміння	людини	постає	на	ґрунті	модерної	секуляризації	дійсності,	
яка	передбачала	денонсацію	всіх	сакрально	визначених	сенсів	середньовіч-
ної	картини	світу.	Визначальними	ознаками	гуманістично	осягнутого	фено-
мену	людського	стали:	універсальність	людини,	її	конституювання	в	режимі	
самовизначення,	свобода	як	топос	і	засновок	її	буття.	Невід’ємною	ознакою	
гуманістичної	версії	людини	є	корелятивна	щодо	неї	картина	світу,	основу	
якої	становить	натуралістична	редукція	сущого	до	суто	природного	поряд-
ку	речей.	Безумовно,	подальший	історичний	розвиток	певним	чином	тран-
сформував	цю	редукцію	і	вніс	до	неї	деякі	застереження.	Однак	у	будь-якому	
випадку	гуманістична	версія	людини	можлива	лише	там	(у	тій	світоглядній	
системі	координат),	де	дійсність	артикульована	таким	чином,	що	уможлив-
лює	універсальність	і	свободу	людини	[5].	

Ми	вважаємо,	що,	не	зважаючи	на	тиск	часу	та	обстави,	людина	має	збе-
регти	 духовність,	 що	 слугуватиме	 світлом	 для	 еліти	 на	 шляху	 у	 лабіринті	
епох	до	саду	гуманізму.	

Нині,	в	2016	р.	світова	спільнота,	еліта	звертається	до	пам’яті	та	творчості	
Ієроніма	Босха	—	людини,	яка	сприймала	особисте	та	соціальне	в	контексті	
тріади	 “Бог”	 –	 “Душа”	 –	 “Подорож”.	 Як	 писав	 один	 з	 відомих	 дослідників	
Босха	Г.	І.	Фомін,	що	тема	подорожі	отримує	особливий	резонанс	на	пере-
тині	двох	великих	часів	європейської	культури:	Середньовіччя	та	Ренесансу	
у	творчих	мандрах	в	безперервній,	проте	вже	готовій	до	розчеплення	ланці		
[2,	с.	29].	Ще	“сучасники	Босха	вбачали	в	його	творах	“дидактичну	релігійну	
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проповідь”	й	“моралізуючу	сатиру”	(а	ці	жанри	в	повній	мірі	відображені	й	
в	“Лабіринті”	Коменського),	Г.	І.	Фомін	приходить	до	висновку:	“Всю	твор-
чість	Босха	в	певній	мірі	можливо	розглядати	як	грандіозний	морально-етич-
ний	трактат”	[2,	с.	51,	122].

Тут	виникає	новий	творчий	резонанс.	Це	паралель	з	творами	Яна	Амоса	
Коменського.	Як	й	персонажі	Босха,	герої	“Лабіринту	світла”	“знаходяться	
в	 гонитві	 за	 земними	насолодами”	 [2,	 с.	123].	Картина	Босха	 “Віз	сіна”	на-
гадує	про	фламандське	прислів’я	“Світ	—	стіг	сіна,	від	якого	кожний	прагне	
вирвати	побільше”.	Картини	Босха	містять	багато	образів	й	ситуацій,	що	на-
гадують	 сюжет	 “Лабіринту	 світла”.	 “Лабіринт	 світла”	 Коменського	 —	 лабі-
ринт	вулиць	міста,	де	“божий	закон	не	діє,	в	світ	входить	хаос”	[6,	с.	46].	Ці	
слова	підходять	до	міста,	в	якому	Мандрівник	Коменського	перебуває	разом	
з	Всезнаючим	й	Брехнею,	змальованого	й	в	“місті”,	Босха.	Якщо	земний	рай	
Босх	 зображає	 як	 сад,	 то	 Пекло	 він	 представляє	 у	 вигляді	 міста.	 В	 такому	
місті	“кожний	—	Коваль	власної	смерті”	[3].	Це	прислів’я	декілька	раз	повто-
рюється	в	тексті	“Лабіринту	світу”.	А	сад	виступає	новим	резонансом	часів	з	
“садом	божественних	пісень”	Г.	Сковороди.

У	 Босха,	 як	 і	 в	 “Лабіринті”	 Коменського,	 “світ	 —	 міраж,	 повний	 масок.	
Люди	знімають	маски	й	перетворюються	на	демонів”	[1,	с	24].	Розглядаючи	
людей,	Коменський	в	“Лабиринті	світла”	“помітив,	що	кожний,	знаходячись	
в	натовпі	серед	інших,	носить	маску	на	обличчі,	а	коли	відходить	вбік,	де	був	
самотній	 чи	 між	 рівними	 собі,	 знімав	 її,	 а	 збираючись	 знову	 йти	 в	 натовп,	
знову	надівав”	[3,	с.	24].	Надзвичайно	популярним	читанням	в	кінці	XV	ст.	–	
в	“кінці	часів”	—	“стає	“Откровеніє	Св.	Іоанна”	(Апокаліпсис),	“Божественна	
комедія”	Данте	також	написане	в	середині	XII	ст.	“Видіння	Тундгала”,	кни-
га,	яку	від	особи	ірландського	короля	Тундгала	розповідається	про	його	по-
смертну	подорож	по	сферам	Пекла.	У	1484	р.	видання	цієї	книги	було	здійс-
нено	в	Хертогенбосі	[7],	де	проживав	Босх.	Маска	—	центральний	образ	його	
малюнку,	присвяченого	“Видіння	Тундгала”.

Символ	“Раю	серця”	—	руїни	каплиці	на	картині	Босха	“Спокуса	св.	Анто-
нія”.	“Біля	її	стін	—	чарівники	й	чудовиська,	однак	всередині,	поряд	з	розп’ят-
тям	горить	невгасима	лампада.	Віра	—	спасіння	от	будь-якої	мани”	[1,	с.	24].	
Образи	цієї	картини	в	повній	мірі	відображають	протилежності	двох	світів	
з	твору	Коменського	—	лабіринту	світла	та	раю	серця.	Людина,	що	мандрує	
світом,	у	Босха,	як	і	в	Коменського,	знаходить	спокій	в	“Раю	серця”.	В	самому	
кінці	XVI	ст.	іспанський	монах	Хосе	де	Сикуенса	писав	про	Босха:	“різниця	
між	стилем	цієї	людини	та	інших	художників	полягає	в	тому,	що	інші	намага-
ються,	наскільки	це	можливо,	писати	людину,	як	вона	виглядає	зовні,	а	Босх	
має	мужність	писати	його	таким,	яким	він	є	зсередини”	[7].

Одним	з	відомих	творів	Босха	є	“Корабель	дурнів”.	В	християнській	але-
горії	корабель	асоціюється	з	вірою,	яка	допомагає	людині	в	паломництві	по	
світу	 земного	 життя	 до	 небесних	 воріт.	 Однак	 тут	 виникає	 й	 нова	 конота-
ція.	В	частині	IX	“Лабіринту	світла	Коменський	описує	поведінку	екіпажу	
та	пасажирів	під	час	шторму.	Майже	всі	не	слухали	команд	спасіння,	а	були	
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зайнятті	собою.	“Творчість	Босха,	—	пише	Т.	Коплстоун,	—	релігійне	по	по-
чуттям	й	наповнене	таємною	символікою”	[4].	При	цьому	Босх	намагається	
наблизити	євангельські	події	до	сучасників,	допомогти	відчути	себе	причет-
ними	до	священної	історії”	[1,	с.	6].	Одним	з	таких	євангельських	символів	
виступає	причта	про	блудного	сина.

В	жанровій	сцені	показується	символічна	картина	земного	життя	—	ман-
дри	 по	 лабіринту	 світу.	 На	 картині	 Босха	 блудний	 син	 ще	 продовжує	 свої	
гріховні	пригоди.	Пізніше,	коли	повернення	“Блудного	сина”	в	непереверше-
ному	сюжеті	буде	зображено	Рембрандтом,	другом	та	сучасником	Коменс-
кого,	то	 і	тоді	 існуватиме	внутрішня	єдність	 із	другою	частиною	“Лабірин-	
ту”	—	“Раю	серця”.

В	творчості	Босха,	на	погляд	вченої	С.	М.	Марчукової	[7],	найбільш	відпо-
відний	сюжету	“Рая	серця”	є	“Молитва	святого	Ієроніма”.	Ієронім	лежить	об-
німаючи	розпяття.	Його	оточують	символи	гріховних	видінь.	Однак	вони	не	
одволікають	уваги	Ієроніма	від	божественного.	Прекрасний	озерний	пейзаж	
символізує	душевний	покій	та	гармонію	“Раю	серця”.	Картина	не	випадково	
написано	із	захопленням.	Художник	носив	ім’я	цього	святого,	тобто	знахо-
дився	під	його	особливим	впливом.

Вже	через	рік	після	смерті	Босха	період	очікування	кінця	світу	змінить-
ся	Реформацією.	Ще	через	три	роки	буде	створено	зовсім	інше	зображення	
св.	Ієроніма,	на	якому,	відклавши	книгу,	він	замислюється	над	таємницями	
Всесвіту.	В	контрасті	цих	образів	—	контраст	двох	епох.	Е	через	сто	років	Ко-
менський	напише	свій	“Лабіринт	світла”.	Однак,	для	нього,	як	й	для	Босха,	
“людина	ще	не	є	мірою	всіх	речей.	Людина	для	них,	швидше,	слабе	створіння,	
яке	під	впливом	пережитих	постійних	спокус,	не	встигає	здійснити	подорож	
на	шляху	духовного	спасіння	на	Землі,	де	сили	добра	та	зла	ведуть	між	со-
бою	боротьбу	за	верховенство...	В	такому	світі,	де	переважає	песимістичний	
погляд	на	людське	 існування,	віра	в	людину	прокладає	собі	шлях	пізніше”		
[6,	с.	4].

Передчуття	грози	об’єднує	творчість	Босха	та	Коменського.	Вони	очіку-
ють	 останні	 часи.	 До	 кожного	 з	 них	 можливо	 віднести	 слова	 сучасного	 бі-
ографа	Босха:	 “Після	довгого	періоду	формування	й	еволюції	нового,	світ-
ський	світогляд,	європейська	культура	як	би	відступає	назад,	але	тільки	для	
того	щоб	розігнатися	для	грандіозного	стрибка	в	якісно	нову	епоху.	В	цьому	
русі	назад	вона	втягує	в	свій	ареал	традиційні,	здавалося	б,	віджилі	форми	
середньовічного	життя	[2,	с.	10].	Т.	Коплстоун	стверджує,	що	хоча	Босх	жив	
в	часи	Леонардо	да	Вінчі	(1452–1519)	й	був	трохи	старшим	за	Мікеланджело	
(1475–1564),	Тициана	(1477–1576)	та	Рафаеля	(1483–1520),	в	його	творчості	
однак	було	більше	ознак	середньовічної	свідомості”	[4,	с.	9].	Тим	не	менше,	
жанрові	сцени	на	картинах	Босха,	сама	техніка	його	живопису,	намічені	еле-
менти	перспективи	в	композиціях	явно	Ренесансні.	Поєднання	середньовіч-
ної	свідомості	з	началами	нових	жанрів	характерно	й	для	“Лабіринту”	Комен-
ського.	Такі	твори	з’являлися	в	літературі	та	живопису	в	різні	часи	розвитку	
християнської	культури.
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Не	завжди	вдається	помітити	специфіку	таких	архаїчних	символів.	Про-
стіше	констатувати	напрям	руху	загального	потоку.	Живопис	Босха	отримав	
визнання	й	увагу	дослідників	після	довгої	паузи	лише	в	кінці	XIX	ст.	На	“Ла-
біринті	світла”	століття	лежала	тінь	інших	відомих	праць	Коменського.

Необхідність	духовності	як	провідного	принципу	осмислення	нових	форм	
суспільного	буття	щодо	старих	простежується	і	в	українській	культурній	тра-
диції,	у	якій	постійно	присутня	домінанта	духовного	[5].

Тема	 особистості	 у	 суспільних	 та	 релігійних	 відносинах	 неодноразово	
представлена	у	Г.	С.	Сковороди.	Для	цього	філософ	використовує	алегорич-
ний	 образ	 злагодженого	 часового	 механізму.	 Змальовуючи	 місце	 особисто-
сті	 в	 суспільстві	 Г.	 С.	 Сковорода	 використовує	 два	 символічні	 образи,	 що	
утворюють	корелятивні	пари,	в	яких	кожен	з	елементів,	на	перший	погляд,	
заперечує	 інший:	 “сад”	 (жива	 природа)	 —	 “машина”	 (нежива),	 “плодонос-
ний”(творчий,	самостійний,	самодостатній)	—	“часть	часовой	машини”	(де-
таль	задля	злагодженого	руху	всього	механізму).	Можна	констатувати,	що	
тут	Г.	С.	Сковорода,	по-перше,	подає	символічний	образ	включеності	кожної	
індивідуальності	у	функціонування	всього	суспільства	(“часовая	машина”),	а	
по-друге,	висловлює	думку	про	свободу	особистості	реалізувати	себе	у	само-
стійній	творчій	діяльності	(“плодоносный	общества	сад”),	що	є	безперечною	
ознакою	духовності,	елітарності.

Втрата	власної	свободи,	свободи	думки,	волевиявлення	або	наявність	по-
двійної	моралі	для	Г.	С.	Сковороди	означали	втрату	власної	гідності,	а	отже,	
як	 бачимо,	 були	 абсолютно	 неможливі.	 Проте	 не	 робили	 неможливим	 для	
нього	інший	спосіб	донести	до	загалу	власні	ідеї	і	погляди.

Григорій	 Сковорода	 виявляється	 сильнішим	 і	 мудрішим	 за	 обставини.	
Головним	 для	 нього	 стає	 збереження	 “наисучаснейшей	 наиновейшей	 нау-	
ки”	—	власного	вчення,	і	він	обирає	спосіб,	єдино	можливий	на	ті	часи.	Роз-
гляд	питання	про	детермінанти	елітарності	Босха,	Коменського,	Григорія	Са-
вича	 Сковороди,	 видатного	 українського	 мислителя,	 геніального	 представ-
ника	 висо-кого	 українського	 бароко,	 філософа	 і	 людину	 можливо	 словами	
того	ж	Г.	Сковороди.	Сковорода	завершуючи	своє	земне	життя,	підсумувала	
“Мір	ловил	меня,	но	не	поймал”.	Чи	не	є	відповіді	на.	всі.	поставлені	нами	
запитання	 одночасно	 й	 розгадкою	 таємниці	 вимовлених	 наприкінці	 життя	
Григорієм	Сковородою	слів?	Чи	не	виконану,	попри	всі	перепони,	життєву	
місію	збереження	й	передання	“капіталу	національної	ментальності”	для	по-
дальшого	відтворення	мав	на	увазі	мислитель?	Це	можуть	підтвердити	лише	
подальші	дослідження	й	розмисли	в	подальшому.
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конститУЦіЙно-правові Засади  
ЗаБеЗпеченнЯ дУховної БеЗпеки

В	XXI	столітті	у	Світі	відбувається	значні	трансформаційні	процеси,	як	
геополітичного	 так	 і	 економічного	 характеру.	 Саме	 у	 цей	 складний	 час	 го-
ловним	 для	 України	 залишається	 збереження	 її	 суверенності	 та	 незалеж-
ності,	 актуалізується	 проблема	 збереження	 духовно-релігійної,	 культурної	
та	громадянської	самоідентифікації	українського	народу.	Ми	погоджуємося	
з	міркуваннями	В.	В.	Горлинського,	що	збереження	духовних	цінностей	су-
спільства,	 держави,	 нації,	 людства,	 а	 й	 захист	 функціонування	 всієї	 духов-
ної	сфери	суспільства	є	першочерговим	й	необхідним.	Саме	в	духовній	сфері	
формуються	ціннісні	засади	суспільства,	виробляються	духовні	блага	і	задо-
вольняються	духовні	потреби	нації	та	людства	завдяки	функціонуванню	со-
ціокультурних	інститутів	науки,	освіти,	моралі,	мистецтва,	релігії.	У	наслідок	
цього	формується	духовний	потенціал	сталого	розвитку	суспільства,	культу-
ра	безпеки	як	відповідь	на	виклики	глобалізації	та	реалізація	потреби	самоз-
береження	людського	роду	[1].	Отже,	духовна	безпека	Нації	дуже	важлива,	
відповідно	потребує	правового	закріплення	та	правового	захисту.

В	історії	суспільства	відомо	багато	прикладів,	коли	духовний	чинник	віді-
гравав	визначальну	роль	у	долі	народів.	Відомий	той	факт	що	християнські	
духовні	 основи	 вчинили	 значний	 вплив	 на	 економічний,	 політичний,	 соці-
альний	і	культурний	розвиток	Київської	Русі,	на	зростання	її	зовнішньополі-
тичного	авторитету	серед	цивілізованих	держав	світу.	

Фундаментальні	та	правові	принципи	забезпечення	духовних	цінностей	
українців	закріплені	в	Конституції	України,	а	саме	у	ст.	11	задекларовано,	що	
Держава	 сприяє	 консолідації	 та	 розвиткові	 української	 нації,	 її	 історичної	
свідомості,	традицій	і	культури,	а	також	розвиткові	етнічної,	культурної,	мов-
ної	та	релігійної	самобутності	всіх	корінних	народів	і	національних	меншин	
України.	Також,	у	статті	35	Конституції	України	вказано:	“Кожен	має	право	
на	свободу	світогляду	і	віросповідання.	Це	право	включає	свободу	сповіду-
вати	будь-яку	релігію	або	не	сповідувати	ніякої,	безперешкодно	відправляти	
одноособово	чи	колективно	релігійні	культи	і	ритуальні	обряди,	вести	релі-
гійну	діяльність.	Здійснення	цього	права	може	бути	обмежене	законом	лише	
в	інтересах	охорони	громадського	порядку,	здоров’я	і	моральності	населення	
або	захисту	прав	і	свобод	інших	людей.	Церква	і	релігійні	організації	в	Укра-
їні	відокремлені	від	держави,	а	школа	—	від	церкви.	Жодна	релігія	не	може	
бути	визнана	державою	як	обов’язкова”	[2].	Але,	при	тому	виникає	питання,	
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на	скільки	така	позиція	є	вірною	у	світлі	сучасної	державної	кризи?	Україна	є	
правовою	державою,	відповідно	така	складова,	як	церква	і	релігія	неповинна	
залишатися	поза	її	увагою.	Також,	усім	відомий	той	факт	що	церква	і	релігія	
здійснює	значний	вплив	на	свідомість	людини,	а	отже	є	важелем	управління	
і	впливу	на	духовну	складову	людини.	Тому,	держава	повинна	перенести	у	
правове	поле	будь-які	взаємовідносини	з	церквою.	

Багато	країн	Світу	виділили	різні	шляхи	забезпечення	духовної	безпеки	
країни.	 Так	 у	 країнах	 пострадянського	 простору	 ми	 знаходимо	 чітке	 закрі-
плення	правового	статусу	церкви.	

У	статті	8.1	Конституції	Вірменії	вказано:	“У	Республіці	Вірменія	церква	
відділена	від	держави.	Республіка	Вірменія	визнає	виняткову	місію	Вірмен-
ської	 Апостольської	 Святої	 Церкви	 як	 національної	 церкви	 в	 духовному	
житті	вірменського	народу,	в	справі	розвитку	його	національної	культури	і	
збереження	 національної	 самобутності.	 У	 Республіці	 Вірменія	 гарантуєть-
ся	свобода	діяльності	всіх	релігійних	організацій,	що	діють	в	установленому	
законом	порядку.	Відносини	Республіки	Вірменія	та	Вірменської	Апостоль-
ської	Святої	Церкви	можуть	регулюватися	законом”	[2].

У	Конституції	Грузії	 закріплений	статус	Грузинської	Апостольської	Ав-
токефальної	Православної	церкви.	Так	у	статті	9	вказано:	“Держава	проголо-
шує	повну	свободу	релігійних	переконань	і	віросповідання,	разом	з	тим	ви-
знає	особливу	роль	Грузинської	Апостольської	Автокефальної	Православної	
церкви	в	історії	Грузії	і	її	незалежність	від	держави”	[3].

У	Конституції	Республіці	Білорусь	у	ст.	16	закріплено:	“Релігії	і	віроспо-
відання	рівні	перед	законом.	Взаємовідносини	держави	і	релігійних	організа-
цій	регулюються	законом	з	урахуванням	їх	впливу	на	формування	духовних,	
культурних	і	державних	традицій	білоруського	народу”	[4].	

У	 Конституції	 Польщі	 теж	 закріплені	 правовідносини	 між	 Польською	
Республікою	та	Католицькою	церквою.	Тобто	можна	констатувати	той	факт,	
що	 хоча	 формально	 релігія	 відділена	 від	 держави,	 фактично	 кожна	 країна	
тим	чи	іншим	засобом	захищає	свою	автентичність	і	духовну	безпеку	країни.	

Висновки.	 Українська	 православна	 церква,	 як	 основа	 духовного	 відро-
дження	 України	 повинна	 бути	 захищена	 на	 конституційному	 рівні.	 Права	
та	свободи	суспільства	в	духовній	сфері	повинні	захищати	законодавчі	акти,	
які	визначають	порядок	освіти	та	функціонування	освітніх,	просвітницьких,	
культурних,	 релігійних	 організацій.	 Для	 цього	 по-перше,	 слід	 визнати	 сам	
факт	 необхідності	 забезпечення	 духовної	 безпеки.	 По-друге,	 захист	 духов-
ної	безпеки	повинен	стати	одним	з	стратегічних	напрямів	розвитку	України	і	
відповідно	побудована	система	державних	органів	яка	б	сприяла	духовному	
відродженню	України.
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політико-правові аспекти встановленнЯ 
ефективної вЗаЄмодії держави, Церкви  
і громадЯнського сУспільства в Україні

Кожна	держава	це	не	лише	політичний	інститут,	основною	функцією	яко-
го	 є	 генерування	 та	 прийняття	 законів	 у	 внутрішній	 політиці	 та	 розробка	
стратегії	ведення	зовнішньої	політики.	Держава	—	це	передусім	її	громадяни,	
суспільство.	Лише	розвинене	та	політично	активне	суспільство,	коло	інтере-
сів	якого	не	обмежується	мікросоціумом,	здатне	ефективно	впливати	на	роз-
виток	державної	політики	за	умови	демократичного	принципу	невтручання	
держави	у	діяльність	громадянського	суспільства	як	політичного	інституту.	
Тобто,	 атрибутивна	 характеристика	 “громадянське”	 щодо	 суспільства	 спів-
відноситься,	відповідно,	з	характеристикою	“соціальна,	правова”	щодо	дер-
жави.	Як	держава	в	демократичній	країні	поступово	набуває	ознак	правової	
і	соціальної,	так	і	суспільство	за	умов	демократичного	політичного	режиму	
набуває	іманентно	властивих	йому	якостей	громадянського,	оскільки	повер-
тається	до	свого	стану	політично	організованого	соціуму.

Українська	держава	налічує	довгу	історію	існування,	її	суспільство	завж-
ди	 було	 зрілим	 і	 прогресивним,	 дало	 світові	 чимало	 видатних	 науковців,	
мислителів,	вчених,	культурних	діячів,	політиків.	Якщо	говорити	про	новіт-
ню	історію	України	та	розбудову	громадянського	суспільства,	то	українські	
та	закордонні	політологи	схильні	вважати	події	кінця	2004	року,	відомі	як	
Помаранчева	 революція,	 своєрідним	 початком	 прирощення	 суспільством	
функцій	суб’єкта	політики	та	переходу	від	пасивного	та	аполітичного	спо-
стерігача	за	процесами	в	державі	до	їх	активного	учасника.	Революція	Гід-
ності	 2013–2014	 рр.	 визнається	 своєрідним	 апогеєм	 процесу	 становлення	
громадянського	суспільства	як	політичного	інституту	в	Україні.	Ця	історич-
на	подія	стала	і	першою,	коли	церква	відкрито	заявила	про	себе	як	потуж-
на	інституція	громадянського	суспільства.	Активна	і	неупереджена	позиція	
служителів	церков	всіх	конфесій	простежувалась	і	в	наданні	прихистку	сту-
дентам-митингувальникам	у	Свято-Михайлівському	Золотоверхому	соборі	
під	 час	 першого	 розгону,	 і	 в	 участі	 в	 акціях	 протесту	 у	 вигляді	 виступів	 в		
ЗМІ	і	безпосередньо	зі	сцени	із	закликами	до	миролюбства	і	ненасильниць-
кого	вирішення	конфлікту	суспільства	з	владою.	Вустами	церковних	служи-
телів	виражалась	основна	 ідея	 і	найважливіша	функція	цього	політичного	
інституту	—	підтримувати	соціальний	мир	 і	пом’якшувати	соціальні	супе-
речності.	
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Варто	постійно	пам’ятати,	що	вплив	релігії	на	суспільну	свідомість	небез-
підставно	прирівнюється	до	впливу	засобів	масової	інформації,	що	пояснює	
безкомпромісну	боротьбу	політиків	за	віруючих	у	всіх	країнах	світу,	у	тому	
числі	й	в	Україні.	

Наразі	Україна	за	підтримки	світової	спільноти	активно	розробляє	і	впро-
ваджує	 в	 життя	 реформи,	 спрямовані	 на	 встановлення	 не	 декларативної,	 а	
діючої	 демократії.	 Проте	 її	 розвиток	 не	 обмежується	 лише	 додержанням	
належних	виборчих	процедур,	багатопартійності	та	умов	для	справедливої,	
прозорої	політичної	конкуренції.	Активне,	впливове	 і	розвинене	громадян-
ське	суспільство	є	важливими	елементом	будь-якої	демократичної	системи,	
регулятором	політичних	процесів.	Так	само	церква	і	релігія	відіграє	неабияку	
роль	у	політичному	процесі	формування	політичної	свідомості	і	політичної	
культури	загалом.	І	ці	ланки	прогальмовують.	З	одного	боку	-	через	ненадан-
ня	державою	належної	уваги	і	значимості	розбудові	громадянського	суспіль-
ства	і	церкви,	а	з	іншого	—	через	відсутність	практики	діалогу	між	суспіль-
ством	і	державними	інститутами.	Потреба	держави	в	активній	і	ефективній	
співпраці	 з	 суспільством	 зумовлена	 необхідністю	 створення	 сприятливих	
умов	для	реалізації	і	захисту	конституційних	прав	і	свобод	людини	і	грома-
дянина,	функціонування	правової	держави,	різноманітних	форм	демократії	
участі	і	взаємодії	громадськості	з	органами	державної	влади,	в	тому	числі,	у	
формуванні	та	реалізації	державної	політики	в	питаннях	релігії	та	віроспові-
дання.	

Будучи	 сферою	 самовиявлення	 і	 реалізації	 інтересів	 вільних	 громадян,	
громадянське	 суспільство	 відіграє	 одну	 із	 ключових	 ролей	 у	 впроваджен-
ні	важливих	суспільних	змін,	належного	врядування,	участі	громадськості	
в	 управлінні	 державними	 справами,	 розробці	 і	 реалізації	 ефективної	 дер-
жавної	політики	у	різних	сферах,	утвердженні	підзвітної	та	відповідальної	
правової	держави,	розв’язанні	політичних,	соціально-економічних	та	гума-
нітарних	проблем.	Як	сфера	морально-етичного	підґрунтя	життєдіяльності	
суспільства	релігія	є	його	об’єднувальною	силою	і	важливою	сферою	життя.	
Релігія	існує	поряд	з	політикою,	наукою	і	мистецтвом.	Вона	залучається	до	
політичного	життя	більше	в	якості	поведінкової	мотивації	індивідів	та	груп	
людей.

Виходячи	з	очевидної	необхідності	встановлення	конструктивного	діало-
гу	між	державою,	церквою	і	громадянським	суспільством,	нами	вважається	
за	доречне	запропонувати	наступне:

1.	Залучення	організацій	громадянського	суспільства	до	надання	соціаль-
них	послуг	за	рахунок	бюджетних	коштів.	Для	цього	необхідно:	

–	 розробити	та	ухвалити	державні	стандарти	соціальних	послуг,	універ-
сальні	для	надавачів	таких	послуг	незалежно	від	форми	власності;

–	 затвердити	 порядок	 оцінки	 потреб	 одержувачів	 щодо	 окремих	 соці-
альних	послуг,	на	підставі	якої	визначаються	нормативні	засади	дер-
жавного	 фінансування	 таких	 послуг,	 із	 обов’язковим	 залученням	 до	
визначення	такого	порядку	громадськості;
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–	 затвердити	 нормативно-правовим	 актом	 Кабінету	 Міністрів	 України	
перелік	соціальних	послуг,	оплата	яких	відбувається	на	нормативних	
засадах	 одержувачами	 цих	 послуг	 (ваучери,	 інші	 казначейські	 зо-
бов’язання);

–	 забезпечити	 рівні	 можливості	 громадських,	 благодійних	 організацій	 з	
одного	боку	та	державних	установ	та	організацій	з	іншого	щодо	надан-
ня	соціальних	послуг	за	рахунок	державного	та	місцевих	бюджетів;

–	 визначити	критерії	та	порядок	державних	перевірок	та	публічної	звіт-
ності	 суб’єктів	 усіх	 форм	 власності	 та	 підпорядкування,	 що	 надають	
соціальні	послуги,	які	включено	до	переліку;

–	 визнати	 право	 громадських	 та	 благодійних	 організацій,	 що	 надають	
соціальні	послуги,	на	оренду	державного	та	комунального	майна	без	
обов’язкової	 участі	 у	 конкурсах,	 або	 передбачити	 відшкодування	 їх	
витрат	на	оренду	державного	та	комунального	майна;

–	 виключити	 вартість	 соціальних	 послуг,	 що	 фінансуються	 на	 норма-
тивних	засадах,	з	оподаткованого	доходу	фізичних	осіб.

2.	Забезпечення	умов	та	сталих	практик	участі	громадян	у	формуванні	по-
літики	на	усіх	рівнях.	Для	цього	необхідно:

–	 передбачити	необхідність	ухвалення	на	рівні	органів	місцевого	само-
врядування	 у	 кожній	 територіальній	 громаді	 статуту	 територіальної	
громади,	у	якому,	зокрема,	визначити:

а)	 порядок	реалізації	місцевої	ініціативи;
б)	порядок	проведення	громадських	слухань;
в)	 порядок	консультацій	із	громадськістю	щодо	формування	та	ре-

алізації	місцевого	бюджету;
г)	 порядок	 проведення	 громадського	 обговорення	 містобудівної	

документації;
д)	положення	про	конкурс	соціальних	проектів;
е)	 положення	про	органи	самоорганізації	населення	(ОСН);
є)	 порядок	проведення	загальних	зборів	громадян;
ж)	бюджетний	регламент.

–	 встановити	на	рівні	закону	обов’язок	органів	виконавчої	влади	та	ор-
ганів	 місцевого	 самоврядування	 проводити	 публічні	 консультації	 з	
громадськістю	та	визначити	перелік	випадків,	у	яких	такі	консульта-
ції	обов’язкові;

–	 запровадити	механізм	зупинення	розгляду	та/або	дії	нормативно-пра-
вових	актів	та	рішень	органів	місцевого	самоврядування	у	разі	пору-
шення	 вимог	 щодо	 консультацій	 з	 громадськістю	 в	 процесі	 їх	 підго-
товки;

–	 запровадити	обов’язкові	публічні	консультації	з	громадськістю	проце-
сі	підготовки	проектів	державного	та	місцевого	бюджетів;

–	 передбачити	можливість	здійснення	громадської	експертизи	діяльно-
сті	бюджетних	установ,	які	надають	адміністративні	та	соціальні	по-
слуги;
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–	 встановити	на	рівні	закону	гарантії	реалізації	права	на	мирні	зібран-
ня.	Встановити	вичерпний	перелік	підстав	для	обмеження	та	заборо-
ни	 мирних	 зібрань.	 Гарантувати	 можливість	 проведення	 спонтанних	
зібрань,	контр-зібрань,	одночасних	зібрань;

–	 запровадити	практику	електронних	петицій	на	рівні	всіх	органів	ви-
конавчої	влади	і	місцевого	самоврядування;

–	 визначити	на	рівні	закону	порядок	проведення	загальних	зборів	гро-
мадян	за	місцем	проживання.

–	 визначити	на	рівні	закону	порядок	ініціювання	і	проведення	місцево-
го	референдуму;

–	 визначити	на	рівні	закону	гарантії	захисту	свободи	мирних	зібрань.
3.	Підвищення	рівня	громадянської	та	правової	культури	громадян.	Для	

цього	необхідно:
–	 забезпечити	надання	населенню	правових	консультацій	з	питань	ство-

рення	та	правового	регулювання	діяльності	інститутів	громадянсько-
го	суспільства;

–	 запровадити	 в	 загальноосвітніх	 та	 вищих	 навчальних	 закладах	 на-
вчальних	 курсів	 з	 питань	 розвитку	 громадянського	 суспільства	 в	
Україні;

–	 сприяти	 проведенню	 органами	 місцевого	 самоврядування,	 органами	
самоорганізації	 населення	 просвітницьких	 заходів	 щодо	 поширення	
інформації	про	можливості	місцевої	демократії;

–	 проведення	 заходів	 правової	 освіти	 громадян,	 популяризацію	 серед	
населення	участі	громадян	у	діяльності	інститутів	громадянського	су-
спільства.

4.	Інституалізація	державної	політики	сприяння	розвитку	громадянсько-
го	суспільства.	Для	цього	необхідно:

–	 створити	 при	 Кабінеті	 Міністрів	 України	 міжвідомчу	 координаційну	
раду	 з	 питань	 сприяння	 розвитку	 громадянського	 суспільства	 з	
обов’язковим	 залученням	 представників	 організацій	 громадянського	
суспільства;

–	 створити	 державний	 Фонд	 сприяння	 розвитку	 громадянського	 су-
спільства	для	надання	фінансової	підтримки	громадським	ініціативам,	
спрямованим	на	розвиток	громадянського	суспільства;

–	 визначити	 представника	 Кабінету	 Міністрів	 України,	 безпосередньо	
відповідального	 за	 формування	 та	 реалізацію	 державної	 політики	
сприяння	розвитку	громадянського	суспільства;

–	 передбачити	 обов’язкову	 експертизу	 проектів	 публічно-правових	 рі-
шень	 (проектів	 законів	 та	 постанов	 Кабінету	 Міністрів	 України)	 на	
відповідність	 принципам	 і	 цілям	 державної	 політики	 сприяння	 роз-
витку	громадянського	суспільства;

–	 підвищити	 організаційну	 і	 кадрову	 спроможність	 структурних		
підрозділів	органів	влади,	які	відповідають	за	зв’язки	із	громадські-
стю;
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–	 забезпечити	методичну	підтримку	та	підвищення	кваліфікації	держав-
них	службовців	щодо	реалізації	державної	політики	сприяння	розвит-
ку	громадянського	суспільства.

5.	 Основними	 пріоритетами	 державної	 політики	 щодо	 релігії	 та	 церкви	
повинні	стати:

•	 забезпечення	 конституційного	 положення	 про	 відокремлення	 церкви	
від	держави	і	школи	від	церкви,	рівноправності	всіх	офіційно	діючих	в	
Україні	релігій	та	права	громадян	на	свободу	совісті;

•	 сприяння	 релігійним	 організаціям	 у	 виконанні	 їхніх	 статутних	 за-
вдань,	участі	церков	у	служінні,	що	має	неабияке	соціальне	значення,	
оскільки	 це	 сприяє	 зміцненню	 моральних	 підвалин	 суспільства,	 роз-
виткові	милосердницької,	доброчинної	діяльності	тощо;

•	 блокування	спроб	окремих	політичних	партій,	рухів	та	інших	політич-
них	формувань	використовувати	релігійно-інституційні	структури	під	
час	виборчих	кампаній	і	т.	п.;

•	 сприяння	розвиткові	релігійної	самобутності	корінних	народів	і	націо-
нальних	меншин,	їхніх	стосунків	з	одновірцями	за	кордоном;

•	 сприяння	у	створенні	передумов	для	стабілізації	релігійної	ситуації,	а	
зрештою	—	й	утвердження	громадянського	миру	та	злагоди	в	суспіль-
стві.

Підсумовуючи,	хотілося	б	зазначити,	що	громадянське	суспільство	є	сво-
єрідним	індикатором	демократичного	режиму	в	державі.	Активність	і	діяль-
ність	церкви	є	показником	здорової	свідомості	 і	культури	в	суспільстві.	За	
відсутності	або	бездіяльності	цих	громадських	інститутів	в	державі	встанов-
люється	клімат	нігілізму	і	аполітичності,	а	посилення	контролюючо-ревізій-
ної	функції	держави	неодмінно	веде	до	встановлення	тоталітарного	режиму.



166

Н. В. КУЩ 
канд. філол. наук, доц., УАІСНС МАУП

Церква Як ЦіннісниЙ оріЄнтир людини  
(на прикладі романУ “соБор”  

олесЯ гончара)

Собори душ своїх бережіть, друзі…
Собори душ…
                           О. Т. Гончар

Чи	не	найяскравішим	твором	радянського	періоду,	який	не	вичерпав	своєї	
актуальності,	залишається	роман	“Собор”	Олеся	Гончара.

Доля	роману	з	назвою-викликом	тоталітарному	устрою	така	ж	трагічна,	
як	 і	 доля	 самих	 соборів	 у	 цей	 період.	 Твір	 О.	 Гончара	 було	 видано	 1968	 р.	
Очевидно,	спершу	недочиталися	суті,	а	потім	одномоментно	роман	вилучили	
з	книгарень	і	знищили,	забули	на	довгих	20	років.	Самого	ж	письменника	під-
дали	нещадній	критиці,	засудженню,	як	в	письменницьких,	так	і	читацьких	
колах.

“Собор”	 неодноразово	 ставав	 об’єктом	 дослідження	 літературознавців,	
публіцистів,	учителів.	У	період	незалежності	це	були	вже	виключно	схвальні	
відгуки,	спрямовані	на	вивчення	композиції,	сюжетної	лінії,	аналізові	геро-
їв,	ідейному	спрямуванні	тощо.	Проте	в	сьогоднішніх	умовах,	коли	Україна	
перебуває	в	стані	війни	вже	третій	рік	поспіль,	у	період	соціальної	і	мораль-
но-етичної	кризи,	роман	“Собор”	(та	й	узагалі	вся	літературно-публіцистична	
спадщина	романтичного	письменника-фронтовика)	потребує	переосмислен-
ня,	незаангажованого	погляду	молодого	покоління,	яке	зростало	й	формува-
лося	в	незалежній	Україні,	однак	уже	встигло	зазнати	жахіття	війни.

Отож	 бодай	 спробуємо	 осягнути	 глибинність	 відкритого	 й	 прихованого	
авторського	задуму	в	романі	“Собор”.

Величність	назви	передбачає	величність	змісту.	Головний	образ	роману	—	
козацький	собор	ХVІІІ	ст.	у	стилі	бароко,	занедбаний,	облуплений,	обшарпа-
ний,	у	бутафорному	риштованні.	Собор	у	романі	—	то	не	культова	споруда,	
адже	письменник	на	догоду	часу	висміює	попів,	хрещення	дітей	й	освячен-
ня	пасок	на	Великдень.	Однак	зрозуміло,	що	це	“маска”,	за	якою	ховаються	
роздуми	 письменника	 про	 безглуздість	 заборони	 хрестин,	 релігійних	 свят	
тощо.	Пройде	час,	і	саме	Олесь	Терентійович	буде	одним	із	ініціаторів	відро-
дження	Михайлівського	Золотоверхого	в	Києві	(про	що	свідчить	дошка	по-
шани	на	території	собору).	Перед	нами	авторське	бачення	собору	як	симво-
лу	історичної	пам’яті,	національно-патріотичного	духу	українського	народу,	
символу	козацтва,	яке	стало	головним	чинником	у	формуванні	української	
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нації.	Недарма	О.	Гончар	робить	відступи	в	минуле,	де	перед	нами	оживає	
постать	реальної	особи,	всесвітньовідомого	українського	історика,	етнографа	
Дмитра	Яворницького,	який	стає	на	захист	собору	перед	махновцями.	Пізні-
ше	будуть	німці,	усе	палатиме,	а	собор	—	вистоїть.	Під	реальною	загрозою	
він	 опиняється	 одночасно	 з	 українською	 нацією,	 мовою,	 культурою,	 само-
бутністю,..	 у	 радянський	 період.	 На	 його	 місце	 “все	 більше	 вдирається	 ци-
нізм…”.	Знищення	собору	—	то	знищення	генетичної	пам’яті,	історії,	без	якої	
неможливо	вибудувати	майбутнє,	то	моральний	орієнтир	людини	сучасного	
й	майбутнього.	Прагнення	до	гармонії,	досконалості,	утвердження	історич-
ної	 і	 духовної	 пам’яті,	 це	 “літературна	 спроба	 реставрації	 справедливості”		
(Є.	Сверстюк).	Собор	—	це	“дух	обжитості	планети,	певності,	злагоди,	який	
живе	у	таких	витворах,	в	їхній	гармонійності,	—	дух,	що	єднає	людство…”.	Ав-
тор	утверджує	одвічні	людські	цінності,	непідвладні	часу,	історії,	політичним	
режимам,	людській	ницості	й	підступності.	Собор	—	уособлення	духу	укра-
їнського	народу,	козацького,	непереможного:	“…дух…	величавої	вільності,	що	
його	вкладено	козацькими	будівниками	в	споруду	собору”.

Собор	—	це	надія,	світлий	погляд	у	майбутнє,	хоча	в	питальних	реченнях	
відчувається	сумнів	автора	в	радісному	прийдешньому:	 “Виродження?	Са-
мозаперечення?	Дух	людський	вичерпав	себе?	Чи	це	тільки	криза	минуща,	
після	якої	ще	буде	в	мистецтві	і	юність,	і	весна,	і	сонячна	гармонія	нових	лі-
ній,	нових	барв?”	Стає	зрозумілим,	що	автор	почасти	ховає	за	словом	“мисте-
цтво”	людську	душу,	приречену	на	виродження	в	умовах	кризи:	“…чи	потріб-
не	буде	їм,	прийдущим,	твоє	творіння?”

Знаходиться	в	романі	місце	Біблії	та	її	авторам,	на	майже	трьохстах	сто-
рінках	—	лише	одна	фраза	—	“біблійні	поети”,	пояснення	зайві,	адже	саме	в	
цих	словах	ставлення	О.	Гончара	до	Біблії	як	Книги	Книг	з	її	невичерпною	
мудрістю.	

Загалом	Біблійні	 заповіді	 —	 сторінка	 за	 сторінкою	 в	 образах	 і	 подіях	 —	
оживають.	На	простих	 і	зрозумілих	усім	прикладах,	у	зіставленні	й	проти-
ставленні	героїв	роману,	неодмінно	з	органічним	опертям	на	величавий	і	уро-
чистий	 собор,	 О.Гончар	 крок	 за	 кроком	 просувається	 Біблійними	 віршами	
й	розтлумачує	нам	уже	майже	50	років	прості	істини,	слідуючи	яким,	жит-
тя	 однозначно	 й	 незаперечно	 стане	 природнішим,	 гармонічнішим,	 у	 злаго-
ді	з	собою.	Так,	чи	не	найяскравіше	потлумачено	заповідь	поваги	до	батьків		
(5	заповідь),	коли	один	з	героїв	твору	фактично	зрікається	власного	батька,	
віддаючи	його	у	притулок	для	літніх	людей.	Зрікаючись	батька,	він	позбав-
ляє	себе	всього	того,	що	єднає	його	з	рідною	землею,	дає	правильний	життє-
вий	орієнтир.	Врешті,	те	що	починається	“батькопродавством”,	закінчується	
одержимою	думкою	—	зруйнувати	собор	(спочатку	реальний,	козацький,	а	
потім	і	власний,	“собор	своєї	душі”).

Яскраво	висвітлено	й	потрактовано	заповіді	“не	вбивай”	(6	заповідь),	“не	
чини	 перелюбу”	 (7	 заповідь),	 “не	 вкради”	 (8	 заповідь).	 Так,	 наприкінці	 ро-
ману	т.	зв.	“дами”	за	відсутності	законних	чоловіків	їх	зраджують.	Як	проти-
ставлення	—	образ	іншої	героїні,	яка	протягом	двох	років	віддано	чекає	свого	
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чоловіка	з	відрядження	до	Індії.	І	неодмінно	всі	ці	події	пов’язані	з	собором:	
поетичні	роздуми,	найганебніші	вчинки,	“падіння”	героїв	і	їх	піднесення,	зра-
да	і	відданість,	гріх	і	благочестивість,..	—	то	все	собор.

Собор…	“сферичне	гроно	бань…	як	образ	і	доповнення	неба”,	“як	образ	не-
скінченності”.	Людські	душі,	як	собор,	облуплені,	 занедбані,	у	риштованні,	
але	живі.	І	допоки	стоятимуть	Собори	як	символ	безкінечності,	нагадування	
про	справжнє	призначення	людини	—	творити,	а	не	руйнувати,	доти	й	люди-
на	неодмінно,	хоч	би	час	від	часу,	зазиратиме	у	свої	глибини,	шукатиме	істи-
ну,	добро,	любов,	справедливість,	незнищенне	начало.	І	це	начало	—	Собор.	
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“слово про Закон і Благодать”  
митрополита іларіона Як виЗначна 

пам’Ятка христиЯнської дУмки

Завершальний	етап	формування	давньоруської	держави	вимагав	значних	
суспільних	змін,	спрямованих	на	консолідацію	країни.	Час	найвищого	роз-
витку	і	найбільшого	піднесення	Київської	Русі	припадає	на	роки	князювання	
Ярослава(1019–1054).	Як	зазначає	О.	Бойко	“всі	свої	зусилля	великий	князь	
спрямував	на	продовження	справи	Володимира	—	посилення	єдності,	цен-
тралізацію	 держави,	 її	 європеїзацію.	 Як	 свідчать	 літописи,	 Ярослав	 був	 не	
стільки	князем	–	дружинником,	князем	–	завойовником,	скільки	князем	–	
будівником,	князем	–	просвітителем”	[3,	54].	

Важливою	подією	державницької	ваги	у	Київській	Русі	стало	висвячен-
ня	русина	Іларіона	на	митрополита	з	 ініціативи	великого	київського	князя	
Ярослава.	Наставлення	русина	Ларіона	митрополитом	Київської	Русі	в	ті	ча-
си	носило	“явно	національно-державницький	характер”	[18,	191].	“Ймовірно,	
вважає	Р.	Іванченко,	Ярослав	конче	потребував	підтримки	у	своїй	внутріш-
ній	і	зовнішній	політиці	з	боку	нового	ідеологічного	центру,	на	який	перетво-
рювалася	християнська	церква	в	Києві”	[18,	194].	

Іларіон	київський	з	розумінням	віднісся	до	цього	і	став	“речником	й	іде-
ологом	 Ярослава	 Мудрого,	 оратором	 і	 церковно-політичним	 діячем,	 якого	
можна	цілком	правомірно	назвати	першим	українським	письменником	і	сус-
пільно-політичним	мислителем”	[35,	229].

З	 прийнятям	 християнства	 на	 Русі	 виникає	 літературно-книжна	 тради-
ція,	а	значно	пізніше	—	почали	функціонувати	освітні	центри,	“в	яких	об’єд-
нувалися	зусилля	давньоруських	книжників,	щодо	створення	пам’яток	пи-
семності.	Іларіон	сформував	Софійський	гурток	книжників	і	став	першим	і	
головним	його	представником.	Богослови	—	книжники	взяли	і	поставили	со-
бі	на	службу	ту	зброю,	якою	вони	добре	володіли	—	це	власне	Слово.	Оскіль-
ки	“книжником”	ставав	лише	той,	хто	пізнав	глибини	Слова.	Слова	Божого,	
єдиного	 у	 слов’янському	 світі:	 для	 полянів	 і	 словенів,	 для	 кривичів	 і	 мері,	
для	весі	і	чуді,	для	хорватів	і	дулібів,	радимичів	і	в’ятичів	—	словом	для	всьо-
го	того	простору,	який	греки	йменували	Велика	Скуф”	[27,	99].	В.	Яременко	
назвав	цих	книжників	—	богословів	—	“Златословами”	та	“Златоустами”	[39,	
11].	 Як	 зазначає	 Ф.	 Бацевич	 “Слово	 все-таки	 стало	 відображенням	 боже-
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ственного	слова	—	логосу.	Слово	постає	тим	знаком,	пізнання	якого	дозволяє	
наблизитися	до	Бога.	Людське	слово,	мова	загалом	для	отців	східної	церкви	
є	таємничим	відображенням	Боговтілення.	Процес	тезису,	тобто	містичного	
злиття	людини	з	непізнаваним	у	своїй	сутності	Богом,	починався	людським	
словом	і	йшов	до	божественного	логоса.	Слову	надавалася	особлива	роль	по-
середника	між	божественним	і	земним.	Слово	є	знаком	духовного,	вічного.	
Отже,	 у	 свідомості	 книжників	 Давньої	 Русі	 роль	 слова	 в	 процесі	 пізнання	
світу	 та	 символічного	 і	 містичного	 наближення	 до	 непізнаваного	 має	 важ-
ливе	 значення.	 Саме	 це	 було	 чинником	 їх	 орієнтації	 на	 ословлення	 світу”		
[1,	184].	Видатний	дослідник	української	історіографії	Раїса	Іванченко	зазна-
чає,	що	“ці	автори	творили	теоретично	—	богословські	твори,	але	всіх	їх	об’єд-
нувала	присутність	настійної	 ідеї	про	роль	і	значення	особистості	в	 історії,	
про	сутність	державницького	життя,	про	велич	і	драми	власного	минулого.	
Вони	порівнювали	з	 іншими	народами	перебіг	 і	плин	важливих	подій	сво-
го	народу,	своєї	держав	и,	аналізували	суспільні	процеси	власного	народу	і	в	
такий	спосіб	виробляли	концепційні	перспективи	цього	поступу”	[18,	172].

Раціональні	зерна	цих	ідей	та	концепцій	містилися	в	проповідях	та	в	ре-
лігійно-теологічній	літературі.	 “Дописемна	культура,	як	зазначає	В.	Бебик,	
обожнювала	 Слово,	 що	 по	 суті	 було	 обожнюванням	 комунікації.	 Після	 за-
провадження	 писемності	 культ	 Слова	 трансформувався	 в	 культ	 книги”		
[2,	40].	Загалом	бачимо,	що	Слово,	що	мовилося	до	народу	в	загальноважли-
вих	ситуаціях	та	увійшло	в	ужиток	як	своєрідний	жанр.	У	християнизованій	
Київській	Русі	мистецтво	красномовства	розвинулося	незвичайно	швидко	й	
плідно.	“Слово”	в	Київській	Русі	розглядалося	як	вид	красномовства,	в	яко-
му	у	вишуканій	стилістичній	формі	розповідалося	про	важливі	події,	пояс-
нювалися	 певні	 моральні	 принципи.	 Водночас	 “словом”	 стали	 називати	 й	
церковну	проповідь.	

За	 формою	 та	 значимістю	 суспільно-політичних	 ідей	 “Слово	 про	 Закон	
і	 Благодать”	 Іларіона	 “стало	 символом	 золотої	 епохи	 Ярослава	 Мудрого,	
епохи	злету	Києво-Руської	Подніпровської	держави...	Адже	на	той	час	ніде	
у	Європі	не	існувало	подібної	декларації	державницького	характеру,	яка	з	та-
кою	силою	й	наснагою	проповідувала	б	ідею	державницької	і	людської	рівно-
правності	й	гідності	як	у	сучасному,	так	і	в	майбутньому	житті	своєї	країни.	
Іларіон	став	першим	вітчизняним	мислителем,	що	заклав	у	суспільно-полі-
тичній	думці	концепцію	значення	людської	особистості	в	історії,	ролі	історії	
у	формуванні	світського	суспільного	світогляду	й	значення	утвердження	на-
ціональної	державності”	[18,	194].

“Слово	про	Закон	і	Благодать”	—	перший,	уже	політичний	твір	Київського	
митрополита	Іларіона(середина	XI	ст.),	у	якому	здійснено	спробу	теоретич-
но	обґрунтувати	походження	незалежної	від	Візантії	і	політично,	і	духовно	
Київської	держави	та	ідеї	сильної	княжої	влади”	[26,	7].

Митрополит	Іларіон	добре	продумав	структуру	свого	“Слова”.	У	повному	
заголовку	пам’ятки	вказується	на	тричленну	його	композицію,	яка	становить	
три	взаємозв’язані	та	взаємодоповнюючі	частини:	“Про	Закон,	Мойсеєм	да-
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ний,	і	про	Благодать	та	Істину,	в	Ісусі	Христі	втілених,	і	як	Закон	відійшов,	і	
як	Благодать	та	Істина	всю	землю	наповнили,	і	віра	на	всі	народи	розпростер-
лася	 і	до	нашого	народу	руського,	 і	похвала	каганові	нашому	Володимиру,	
за	 якого	 ми	 охрещені	 були,	 і	 молитва	 до	 Бога	 від	 усієї	 землі	 нашої.	 Госпо-
ди,	благослови,	Отче!”	[19,	274].	Всі	три	частини	“Слова”,	кожна	по-своєму,	
розробляють	єдину	патріотичну	тему	незалежності	руського	народу,	і	всі	три	
частини	нерозривно	зв’язані	в	один	цілий	твір.	Ясність,	співвідношення	ча-
стин,	благородство	у	вираженні	думки	—	все	це	робить	“Слово	про	Закон	і	
Благодать”	—	видатною	пам’яткою	Київської	Русі	ХІ	століття.	

“Слово”,	або	“повість”,	як	його	зве	сам	автор,	зложена	з	ряду	циклів,	з	ко-
трих	 кожний	 має	 свій	 вступ	 і	 закінчення	 та	 творить	 окрему	 риторичну	 ці-
лість,	а	ідея	“Слова”	розвивається	при	тім	строго	логічно,	переходячи	з	ци-
клу	до	циклу,	які	становлять,	таким	чином,	не	механічно	пов’язані	образки,	
а	органічно	пов’язані	переходи	в	степенуванні	загальної	ідеї”	[10,	64].	“Сло-
во...”	виголосив	Іларіон,	пише	М.	Возняк,	ще	заки	став	митрополитом,	перед	
освіченою	публікою	правдоподібно	в	Десятинній	церкві	в	день	смерті	Воло-
димира	Великого”	[8,	142].	Його	можна	розцінювати	як	державну	політичну	
програму	того	часу,	в	якій	сформовані	основні	політичні	проблеми	Київської	
Русі.	 Митрополит	 Іларіон	 в	 своїй	 пам’ятці	 “Слово	 про	 закон	 і	 благодать”	
підняв	актуальні	політичні	проблеми	тогочасної	Київської	Русі	“головною	з	
них	—	проблема	взаємовідносин	Київської	Русі	та	Візантійської	імперії.	На-
скрізною	ідеєю	“Слова	про	закон	і	благодать”	Іларіона	якраз	і	було	доведення	
рівності	Київської	Русі	з	Візантійською	імперією”	[34,	15]	та	обґрунтував	по-
гляди	на	закономірності	розвитку	історії.	

Вперше	у	вітчизняній	політичній	теорії	Іларіон	поставив	питання	про	від-
повідальність	князя,	перед	підданими.	“Іларіон	теоретично	обґрунтовує,	як	
пише	 В.	 Яременко,	 ідею	 слави	 як	 архетип	 національної	 ідеї:	 слава	 Руської	
землі,	слава	князя	як	виразника	героїки	і	державотворення,	як	особистості,	
що	має	втілювати	ідеал	моралі,	особистішої	совісті,	бути	зразком	для	наслі-
дування”	[40,	271].	Сама	побудова	твору,	всі	художні	засоби	спрямовані	на	
розкриття	цієї	ідеї.	

Митрополит	Іларіон	вирізняє	дві	доби,	що	визначають	прогресивний	по-
ступ	 людської	 історії:	 добу	 “Старого	 Заповіту”,	 й	 добу	 “Нового	 Заповіту”.	
Ці	дві	доби	послідовно	змінюють	одна	одну	в	процесі	історичного	розвитку.		
М.	Брайчевський	писав,	що	Іларіоном	була	“створена	цікава	концепція	за-
гальнолюдської	 історії,	 що	 базувалася	 на	 неоплатонічній	 філософській	 ос-
нові.	 Проектуючи	 неоплатонічну	 онтологію	 в	 сферу	 соціального	 поступу.	
Іларіон	вводить	поняття	закону	і	благодаті	як	двох	ступенів	озаріння,	що	ви-
значають	головний	зміст	всесвітньої	історії”	[4,	171].	

Християнство	відкрите	для	всіх	народів	і	“благодатна	віра”,	яка	за	милістю	
Бога	дійшла	до	руського	народу,	дозволила	йому	увійти	до	всесвітньої	істо-
рії,	стати	рівноправним	членом	сім’ї	християнських	народів.	“Стан	благодаті	
ототожнюється	з	душевним	станом	людини,	вона	у	певній	мірі	узгоджується	
з	духовною	структурою	людини.	Людина	—	духовна	істота,	Дух	—	першопри-
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чина	і	першоджерело	соціальної	спільноти	і	тому	людина	відчуває	внутріш-
ню	потребу	у	духовному	контакті	з	іншими	людьми”	[36,	220].	Цей	контакт	
здійснюється	завдяки	слову,	оскільки	“слово	насамперед	сконцентровується	
у	людині	як	носій	духу	у	ній,	як	втілення	думки,	почуття,	стану,	поведінки,	
внутрішніх	намірів	і	спонук”	[36,	32].

В.	Бебик	підкреслює,	що	“священі	книги	усіх	релігій	є	наслідком	комуні-
кації	пророків	з	Богом,	а	саме	слово	“релігія”	в	перекладі	з	латини	означає	
“зв’язок”,	тобто	“комунікація”	[2,	40].

Духовність	як	внутрішній	світ	людини	могла	виникнути	тільки	з	появою	
нової	ідеї.	Бог	врятував	Русь	від	ідолослужіння,	близького	до	скотського	ста-
ну,	і	привів	до	“світла	Розуму”	та	істини,	до	життя	вічного	“ми	вже	звемося	
християнами;	не	позбавленими	надії,	а	з	надією	на	життя	вічне”	[87,	с.	291].	
“Ісус	Христос,	—	як	писала	О.	Федик,	—	послідовно	наголошував,	що	Боже	
Слово	—	це	одночасно	і	дар	вічного	життя”	[326,	22].	

Д.	Чижевський	поділив	промову	Іларіона	на	три	частини,	визначивши,	що	
“перша	частина	—	риторичне,	але	змістовне	та	догматично-ґрунтовне	проти-
ставлення	Старого	та	Нового	Завіту...	Протиставлення	старого	та	нового	за-
віту	яскраве	та	риторично	по-мистецькі	збудоване”	[38,	78].	

Іларіон	 вважає,	 що	 рух	 всесвітньої	 історії	 уявляється	 тут	 як	 процес	 по-
ступового	 поширення	 християнства	 на	 всі	 народи	 світу,	 що	 підтверджує		
М.	Брайчевський:	“Суть	загальнолюдської	історії,	на	думку	Іларіона,	полягає	
в	поступовому	прилученні	народів	до	християнства,	звідси	випливає	прин-
ципова	рівність	усіх	народів,	що	прилучилися	до	благодаті.	Ця	теза,	явно	про-
тиставлялася	візантійській	теорії	про	вселенську	церкву	і	державу”	[5,	228].	
Саме	залучення	Русі	до	християнського	світу,	на	думку	Іларіона,	й	знаменує	
настання	нової	доби,	доби	Благодаті,	що	починає	панувати	на	просторах	зем-
лі	Руської.	З	цим	пов’язаний	надзвичайно	важливий	для	концепції	Іларіона	
висновок	про	те,	що	все	нове,	молоде,	те,	що	пізніше	виникло	в	історії,	набу-
ває	вищої	цінності	порівняно	з	попереднім,	більш	старим.	М.Брайчевський	
вважає,	що	саме	“виходячи	із	загальної	настанови	про	значення	закону	і	бла-
годаті	в	історії	людства,	Іларіон	переходить	до	головного	політичного	питан-
ня	своєї	праці	—	питання	про	місце	Русі	у	всесвітній	історії.	Важко	знайти	у	
всій	середньовічній	літературі	 інший	твір,	у	якому	патріотична	 ідея	величі	
народу	знайшла	б	таке	широке	і	патетичне	обґрунтування.	Іларіон	підкрес-
лює,	що	ще	до	християнізації	Русь	була	відома.	Особливої	слави	вона	досягла	
після	 приєднання	 до	 “благодаті”.	 Русь	 не	 потребує	 нічиєї	 оцінки,	 не	 кажу-
чи	вже	про	зверхність;	кожне	панування	в	принципі	протирічить	“благодаті,	
тобто	свободі”	[5,	228].	

У	першому	руському	політичному	трактаті	“Слово	про	Закон	і	Благодать”	
Іларіон	поставив	важливі	політичні	проблеми.	Як	відзначає	В.	Яременко:	“Він	
формував	ідеологію	Русі,	філософську	і	суспільно-політичну	думку,	сприяв	
виробленню	 карно-правових	 норм,	 стояв	 біля	 початків	 нашого	 літописан-
ня,	 став	 першим	 класиком	 української	 літератури	 епохи	 Середньовіччя”		
[40,	269].	Осмислюючи	всесвітню	історію	та	роздумуючи	над	долею	Русі,	Іла-
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ріон	виходив	із	поділу	історичного	розвитку	людства	на	два	етапи:	перший	—	
епоху	Старого	Заповіту,	коли	відносини	між	людьми	будувались	на	принци-
пах	рабства,	безмежної	покори	та	владарював	“закон”	(тобто	звичаєве	право).	
А	раб	не	має	права	на	себе,	ось	чому	він	безсловесний.	Саме	тому	будь	-	яке	
поневолення	спричиняється	до	рабства	духовного.	Другий	—	епоху	Нового	
Заповіту,	коли	панують	свобода,	істина	і	“благодать”.	Стан	благодаті	(як	пра-
вило	він	виражається	у	своєрідних	типових	висловах:	гарно,	добре	сказано,	
чудово),	що	є	необхідний	для	душі.	

Благодать	 —	 християнське	 віровчення,	 що	 викладено	 у	 Новому	 Завіті	
Біблії.	Іларіон	вважає	це	вчення	вищим	ступенем	розвитку	людства,	вірою,	
відкритою	для	всіх	народів.	Це	дає	йому	змогу	обґрунтувати	церковну	і	по-
літичну	 незалежність	 Русі	 від	 Візантії,	 її	 рівноправність	 з	 іншими	 христи-
янськими	країнами.	Автор	розмірковуючи	про	сутність	хрещення	Русі	виво-
дить	свою	теологічну	концепцію:	для	спасіння	людства	Бог	дарував	людям	
через	іудейського	пророка	Моісея	закон,	що	повинен	підготувати	людей	до	
прийняття	благодаті	—християнства.	“Закон	бо	предтечею	був	і	слугою	бла-
годаті	і	істини”	[40,	275].	

Він	 регламентував	 життя	 і	 віру	 не	 лише	 одного	 єврейського	 народу:		
“...віра	бо	благодатна	по	всій	землі	поширилась.	І	до	нашого	народу	руського	
дійшла”	[40,	290].	

Порівняння	Закону	і	Благодаті,	виступає	в	розумінні	протиставлення	двох	
релігійних	 вчень,	 двох	 світоглядних	 систем	 —	 іудаїзму	 і	 християнства.	 Він	
підходить	до	іудаїзму	та	християнства	як	до	ідеологій,	кожна	з	яких	несе	в	со-
бі	конкретну	мету	та	спосіб	життя,	формує	ціленаправлену	політику	по	відно-
шенню	до	інших	народів.	Саме	такий	підхід	до	іудаїзму	та	християнства,	який	
робить	Іларіон,	це	підхід	не	релігійно	—	догматичний,	а	політичний.	“Виступ	
Іларіона	 проти	 іудеїв	 —	 це	 виступ	 проти	 концепції	 богообраності	 одного	 з	
народів.	Віра	в	богообраність,	в	укладання	“контракту	з	Богом”,	що	відсікає	
всі	 інші	народи	—	це,	по	суті,	 синоніми	гордині.	Для	Іларіона	ж	головне	—	
довести	рівність	народів	перед	Богом,	а,	отже,	 і	рівність	один	перед	одним”		
[17, 47–48].	 Питання	 рівності	 було	 для	 Київської	 держави	 досить	 актуаль-
ним,	оскільки	як	Ярослав	Мудрий	так	і	Іларіон	намагались	підкреслити	суве-
ренність	держави	й	свого	народу,	його	рівність	поряд	з	іншими	відомими	ци-
вілізованими	народами.	Виходячи	із	Євангелічної	сентенції	про	рівність	Бога	
і	Слова,	П.	Мовчан	підкреслює,	що	“Слово	суть	Бог...	Слово	обожнювалось,	
бо	Слово	тотожне	світові,	воно	світотворяще”	[27,	138].	Іларіон	доводив,	що	
у	Бога	нема	обраного	народу,	усі	народи	рівні	перед	ним.	“Цим	самим	Іларіон	
фактично	стає	на	національно-державницькі	позиції	свого	народу.	І,	заявля-
ючи	про	рівне	право	усіх	народів	перед	Богом,	заперечує	право	експансії	Ві-
зантії	щодо	новонавернених	земель	 ...Христове	вчення	є	загальнолюдським	
надбанням…і	є	дане	для	всього	людства	і	подає	усім	спасіння”,	—	так	коментує	
цю	частину	“Слова”	відомий	український	теолог	І.	Власовський	[7,	38].

	З	Іларіонової	концепції	рівності	всіх	християнських	народів	значне	місце	
займає	ідея	рівності	Київської	Русі	поміж	інших	держав,	бо	“Руська	земля,	
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що	 добровільно	 прийняла	 християнське	 віровчення	 є	 рівною	 серед	 інших,	
їй	 не	 потрібне	 нічиє	 верховенство	 і	 підпорядкування	 кому	 б	 то	 не	 було”		
[18,	208].	Іларіон,	як	великий	патріот	своєї	землі,	виводить	у	своєму	творі,	ма-
буть	вперше,	ідею	Руської	землі,	яка	є	синонімом	слова	“Русь”	та	ствердження	
величі	і	єдності	“землі	Руської”.	Поняття	“Руська	земля”	отримує	у	“Слові”	і	
політичне	значення.	Другою	ідеєю	“Слова”	є	державницька	ідея.	“Передусім	
Іларіон	у	“Слові”	стверджує,	—	зазначає	Р.	Іванченко,	—	що	русини	вже	мали	
до	цього	часу	значні	державницькі	традиції.	В	їхній	державі	успішно	правив	
“старий	Ігор”,	та	“славний”	Святослав.	Це	вони	“мужністю	і	хоробрістю	про-
славилися	в	багатьох	країнах”.	І	кожен	знав	про	створення	великої	слов’ян-
ської	імперії”	[18,	198].	І	“Руська	земля”,	в	його	розумінні,	не	лише	територія,	
а	одночасно	і	те,	що	робить	його	народ	самостійним,	незалежним	серед	інших	
народів.	“Тож	від	самого	початку	свого	утворення,	—	стверджує	Р.	Іванчен-
ко,	—	і	в	IX–XII	ст.	Руська	земля	—	це	чітко	визначене	ядро	Подніпровської	
держави,	де	живуть	руси,	де	правлять	руські	князі,	де	діє	юридичне	руське	
право”	[18,	143].	Ці	слова	є	підтвердженням,	в	які	вкладається	як	національ-
но-державницька	концепція	Руської	землі,	так	і	правова	ідея,	яку	виводить	
Іларіон	у	своєму	“Слові”.	Для	підтвердження	цієї	думки,	Іларіон,	починаючи	
свою	похвалу	Володимиру,	підкреслює,	що	князь	Володимир	“внук	старого	
Ігоря	та	син	ж	славного	Святослава,	що	в	часи,	коли	владарювали,	мужністю	
і	хоробрістю,	прославилися	в	багатьох	країнах,	а	перемоги	їхні	і	силу	згаду-
ють	донині	і	славлять.	Не	в	убогій	бо	й	не	невідомій	землі	владарювали,	а	в	
Руській,	яку	знають	і	до	якої	прислухаються	по	всіх	чотирьох	кінцях	землі”	
[40,	296].	

Митрополит	Іларіон	одним	з	перших	охарактеризував	роль	та	значення	
князів	у	суспільному	житті.	“Князі-лідери,	на	думку	Іларіона,	повинні	не	ли-
ше	управляти	суспільством,	а	й	турбуватись	про	освіту	свого	народу.	Держав-
ці,	влада	яких	спирається	на	переконання	та	пояснення	своїх	дій	народові,	є	
успішнішими,	ніж	державці,	які	правлять	на	засадах	сили.	Погляди	Іларіона	
свідчать	про	те,	що	еліта	розуміється	ним	виключно	як	особи,	які	мають	висо-
кі	моральні	якості	й	покликані	приносити	благо	своєму	народові.	Цей	підхід	
притаманний	ціннісному	розумінню	політичної	еліти”	[25,	137].

Важливу	роль	у	державній	концепції	Іларіона	відіграє	державний	центр.	
Саме	таким	центром	мислитель	бачить	Київ.	Митрополит	Іларіон	першим	
ввів	інтерпретацію	слова	“Русь”	у	широкому	розумінні	як	держави,	центром	
якої	був	Київ.	В	уяві	Іларіона	Київ	має	призначення	як	міста	святого	на	цій	
землі.	Київ	—	святий	город	великої	святої	Київської	землі.	Київ	став	не	ли-
ше	адміністративним,	а	передусім	духовним	центром,	що	і	залишився	впро-
довж	всієї	історії	Київської	Русі.	Осмислюючи	методологічні	засади	концеп-
ції	формування	менталітету	українського	народу,	його	політичної	культури	
значну	роль	відіграв	образ	святого	Києва.	

В.	Бебик,	вказуючи	на	формування	двох	основних	підходів	до	тлумачен-
ня	політичної	культури,	виділяє	суб’єктивний	зміст	політики,	що	включає	в	
себе	сукупність	духовних	явищ	і	символів,	тоді	як	суб’єктивний	ракурс	по-
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літики,	 характеризується	 виявом	 нормативних	 вимог,	 сукупністю	 типових	
зразків	поведінки	та	способом	політичної	діяльності.	Опираючись	на	ці	під-
ходи,	можна	визначити	у	“Слові	про	Закон	і	Благодать”	їх	окремі	положення.	
По-перше,	це	—	політичний	символ	Києва,	який	являє	собою	“умовний	образ	
важливих	політичних	ідеалів,	ефективний	засіб	їх	пропаганди	і	затверджен-
ня,	це	знак,	що	виконує	комунікативну	функцію	між	особистістю	і	владою”	
[29,	23].	

І	саме	ця	ідеологія	величі	й	святої	нашої	столиці	й	усієї	землі	стала	одним	
із	чинників	перетворення	Києво-руської	держави	—	в	Україну,	яка	сформува-
лась	на	території	Києво-руської	держави	і	як	завжди	ідентифікувала	себе	з	її	
духовною	і	політичною	культурою.	

Підтримуючи	думку	про	сутність	формування	національного	менталіте-
ту	 українського	 народу.	 Р.	 Іванченко	 додає,	 що	 “древні,	 вірування,	 обряди,	
звичаї,	традиції	мирно	вживалися	із	християнським	світоглядом,	створивши	
своєрідний	тип	світосприймання	у	східних	слов’ян	—	двовір’я,	коли	христи-
янство	почало	пристосовуватись	до	традиційних	уявлень	і	культів	і	разом	з	
ними	творити	новий	національний	менталітет	українців”	[18,	214].	Методо-
логічний	підхід,	що	містить	богословський	зміст	і	світський	зміст	у	“Слові”	
підсумовує	В.	Яременко	у	передмові	до	перекладу	“Слова”:	“Складником	на-
ціональної	ідеї	вже	виступає	й	ідея	православної	віри	—	як	ідея	національна,	
державотворча,	культурологічна”	[40,	271].	

В	 державній	 концепції	 Іларіона	 чинне	 місце	 займає	 ідея	 успадкування	
княжої	влади	та	відповідальності	князів	перед	Богом	та	перед	своїми	підда-
ними.	Поряд	з	ідеєю	спадковості	княжої	влади,	Іларіон	у	своєму	“Слові”	ста-
вить	поряд	ідею	правової	діяльності	князя.	Влада	князя	у	Київській	Русі	була	
великою,	але	не	безмежною.	Іларіон	вважає,	що	князь	повинен	здійснювати	
свою	владу	лише	в	рамках	закону,	в	основі	його	діяній	повинна	лежати	лише	
справедливість	і	ні	в	коїм	разі	не	князівське	свавілля	“без	блазна	же	богом	
дані	йому	люди	управивши”	О.	Салтовський	стверджує,	що	Іларіон	вказав	
на	правову	основу	діяльності	князя:	“Істинний	правитель	повинен	не	лише	
сам	бути	справедливим,	але	й	слідкувати	за	дотриманням	закону,	правосуддя	
здійснювати	на	його	основі	і	бути	милостивим	—	“мало	казни,	много	милуй”	
[34,	19].	Обов’язком	князя	мислитель	вважав	не	ведення	агресивних	війн,	а	
захист	 своєї	 Вітчизни.	 Іларіон	 у	 своєму	 маніфесті	 намітив	 зовнішньополі-
тичну	концепцію	Русі,	в	якій	головним	завданням	князя	вважав	забезпечен-
ня	миру	для	своєї	землі.	Мислитель	ввів	поняття	“грози”,	що	означало	—	зов-
нішньої	агресії,	загрози	для	Вітчизни.	

“В	ранньому	середньовіччі	теологічні	й	правові	категорії	були	неподіль-
ними,	а	закон	тлумачився	як	боже	веління,	підкреслює	Ф.	Кирилюк,	то	Іларі-
он	проголошує,	що	закон	є	зовнішнім	обмежувачем	поведінки	людини	в	сус-
пільному	бутті,	а	істина	є	розкриття	людини	у	високому	моральному	стані.	

Слід	звернути	увагу	ще	на	один	важливий	аспект	цього	документа:	обсто-
ювання	рівноправності	всіх	християнських	народів,	настав	час	рівності	всіх	
перед	 Богом.	 Важливим	 джерелом	 дослідження	 права,	 політико-правових	
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відносин	є	судово-правові	чинники	того	часу,	що	збереглися	до	наших	днів”	
[30,	74].	Іларіон	виводить	важливу	політико-правову	ідею	“Слова”	—	це	ідея	
про	князя	як	охоронця	православної	віри.	Згідно	цієї	концепції,	князь	пови-
нен	добре	знати	Христове	вчення	і	служити	опорою	Святої	церкви,	чим	і	по-
яснюється	проблема	співвідношення	світської	влади	і	церковної.	Професор	
О.	Лейстер	підкреслює:	“Ця	проблема	була	однією	з	головних	в	політичній	і	
правовій	ідеології	Київської	Русі”	[22,	117].	

Іларіон,	звертаючись	до	князя	Володимира,	як	до	“учителя	нашого	й	на-
ставника”	 підкреслює	 тим	 самим	 дві	 важливі	 якості	 князя:	 князя	 як	 глави	
держави	та	князя	як	духовного	пастира	свого	народу.	Іларіон	усвідомлює	той	
факт,	що	Володимир	успішно	здійснив	хрещення	Русі,	дякуючи	тому,	що	він	
був	носієм	верховної	державної	влади.	Саме	Володимир	“єдиновладцем	став	
землі	своєї”	і	“управляв	землею	своєю	правдою,	мужністю	й	розумом”.	Бо	са-
ме	він	першим	“в	Христа	охрестився,	в	Христа	зодягнувся	й	вийшов	з	купе-
лі	обілений,	став	сином	нетління,	сином	воскресіння”	[19,	302].	Р.	Іванченко	
стверджує	 “Київська	 Русь	 мала	 свого	 християнського	 наставника	 —	 князя	
Володимира,	який	став	“єдиновладцем”	своєї	землі,	хрестився	сам	і	хрестив	
увесь	народ	свій.	Тож	його	держава	рівна	всім	іншим	великим	державам,	рів-
на	вона	є	і	могутній	Східно-Римській	імперії	Візантії”	[18,	204].	Християн-
ський	гуманізм	приніс	милосердя	й	доброту	в	князівський	стиль	правління.	
Релігійна	свідомість	породжує	доброту,	християнську	любов,	яка	ґрунтуєть-
ся	на	беззсковості,	на	потлумленні	гордині	та	самолюбства.	Іларіон	в	образ	
князя	Володимира	вклав	“любов	по-християнськи	—	це	значить	само	офіра	в	
ім’я	Бога,	себто	в	ім’я	любові	до	Бога,	до	віри	в	нього”	[27,	132].	Іларіон	розу-
мів,	що	сила	православної	віри	заключається	в	тісному	союзі	її	з	державною	
владою.	У	цьому	розумінні	початки	нашої	державності	у	княжу	добу.

Друга	частина	“Слова	про	закон	і	благодать”	—	це	фактично	похвала	кня-
зю	Володимиру,	хрестителю	Київської	Русі.	Саме	тут	митрополит	виводить	
одну	із	головних	ідей	“Слова	про	закон	і	благодать”,	яка	заключається	в	па-
тріотичній	ідеї	незалежності	Київської	Русі.	Саме	в	“Слові”	Іларіон	прагнув	
довести	політичну	рівність	Київської	Русі	з	Візантією.	Для	посилення	цієї	
аргументації	Іларіон	підкреслює	великий	духовний	подвиг	князя	Володими-
ра,	дякуючи	якому	Русь	отримала	християнство.	М.	Грушевський	зазначає:	
“В	 величавих	 рисах	 малюється	 сей	 новий	 духовний	 патрон	 Русі	 —	 “каган”	
Володимир.	 На	 місце	 епічного	 героя	 дружинних	 пісень	 і	 повістей,	 так	 до-
бре	 звісного	 сучасному	 поколінню,	 автор	 малює	 новий	 образ	 Володимира,	
як	лицаря	Духа	і	довершене	ним	діло”	[10,	66].	Іларіон	називає	Володимира	
“каганом”,	яке	було	рівнозначне	титулу	римлян	“імператор”	та	“цезар”.	“Цей	
каган	наш	Володимир,	славний	од	славних	народжений,	благородний	од	бла-
городних...	І	будучи	єдиновладцем	землі	своєї	підгорнув	під	себе	навколишні	
землі”	[19,	296].	Далі	Іларіон	зазначає	“По	всій	землі	цій,	 і	церкви	Христо-
ві	поставив,	і	служителів	Йому	ввів.	Подібно	великого	Костянтина!	Рівний	
розумом,	рівний	христолюбністю,	рівний	пошануванням	до	служителів	Йо-
го”	[19,	302].	Цими	словами	Іларіон	хоче	підкреслити	схожість	елітного	по-
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ходження	 та	 дій	 князя	 Володимира	 Хрестителя	 з	 видатним	 візантійським	
імператором	Костянтином,	який	запровадив	у	своїй	державі	християнство.	
За	словами	Нестора	і	князь	Володимир	взяв	хрещення	від	Константинопо-
ля	і	приніс	християнство	у	Київську	Русь.	Саме	тому	Бог	поставив	і	князя	
Володимира	і	імператора	Костянтина	на	один	рівень,	оскільки	вони	обидва	
удостоїлись	“одної	слави	і	честі	на	небесах”	[35,	с.	303].	“Ідейна	еволюція,	ре-
презентована	у	“Слові	про	закон	і	благодать”	Іларіона	Київського,	зазначає	
О.	Сліпушко,	—	виглядає	так:	від	рівності	усіх	християнських	народів	до	рів-
ності	Київської	Русі	поміж	 іншими	державами	 і	народами”	 [18,	229].	Саме	
завдяки	 цьому	 Іларіон	 і	 обстоював	 ідею	 рівності	 всіх	 народів,	 та	 виступав	
проти	гегемоністських	посягань	Візантії.	Мислитель	висловлював	надію	на	
те,	що	руський	народ	ніколи	не	буде	поневолений	чужинцями,	адже	Руська	
земля	—	могутня	і	знана	держава,	“яку	знають	і	до	якої	прислухаються	по	всіх	
чотирьох	кінцях	землі”.	

Іларіон	похвалою	великому	князю	Володимиру	виражає	власне	уявлення	
про	 ідеального	 самодержця,	 характер	 його	 влади,	 відношення	 його	 до	 свя-
щеннослужителів.	Цю	думку	Іларіона	стверджує	О.	Салтовський:	“Мисли-
тель	вважає,	що	саме	єдиновладна	форма	правління	є	основною	запорукою	
єдності	і	сили	держави,	її	територіальної	цілісності.	І	сам	Володимир	є	сим-
волом	могутності	і	сили	держави	як	для	зовнішніх	так	і	для	внутрішніх	сил”	
[34,	18].	

До	найбільш	апофеозного,	емоційного	уривку	урочистої	проповіді	відно-
симо	слова:	“Встань	же,	чесна	голово,	із	гробу	свого	встань,	струси	сон	!	Ти	на	
вмер,	лише	спиш	—	до	спільного	усіх	устання.	Встань,	ти	не	вмер,	—	не	гоже	
тобі	 померти	 ,	 увірувавши	 в	 Христа	 —	 життя	 всьому	 світові.	 І	 возрадуйся,	
і	розвеселися!	...	Радуйся,	учителю	наш	і	наставник	благовір’я!	Ти	у	правду	
зодягнений,	міццю	підперезаний,	В	істину	взутий,	Розумом	увінчаний	і	бла-
годійністю,	Як	гривною	і	прикрасами	золотими,	красуєшся”	[85,	с.	304].	Ця	
частина	урочистої	проповіді	є	одним	із	кращих	зразків	ораторського	мисте-
цтва.	Саме	цю	частину	твору	М.	Грушевський	назвав	“кінцевим	покликом,	
сильним,	гучним,	як	архангелова	труба”	[10,	68].	

Митрополит	 Іларіон	 в	 однаковій	 мірі	 був	 людиною	 як	 словесною,	 так	 і	
релігійною.	Йому	було	присутнє	поривання	до	вищого:	“істини”,	в	якій	при-
сутнє	і	Часове,	і	Вічне,	та	“Благодаті”,	яке	він	здійснив	у	Слові	і	через	Слово.	
Ідея	звернення	до	неба,	зафіксована	у	слові,	має	досить	давні	корені.	Слово	
як	втілення	духу	уможливлює	постійний	зв’язок	із	Богом,	якого	шукає	лю-
дина	і	її	слово,	звернене	до	Бога.	Це	слово	підсилює	дух,	допомагає	людині	
відчувати	 зв’язок	 із	 Богом.	 Звернення	 —	 до	 Бога	 дає	 надію,	 сподівання	 на	
надприродну	підтримку,	на	поновлення	сил.	Завдяки	слову	людина	одержує	
Божу	підтримку,	поновлює	своє	духовне	життя	тому,	що	вона	має	Всевиш-
нього	заступника	і	проводиря.	

Важливе	місце	в	релігійно-церковному	житті	“займає	слово-молитва,	що	
є	своєрідною	формою	діалогу	віруючого	з	Богом.	Сила	молитовного	слова	
Іларіона	заключалась	в	тому,	що	у	словах	його	молитви	таїлась	якась	магіч-
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на	сила,	суть	якої	полягала	саме	в	тому,	що	вона	була	таємничою,	оскільки	
“Слово	у	храмі	виступає	як	засіб	спілкування	Бога	з	людьми.	Божа	благодать	
нібито	особливо	присутня	під	час	читання	Біблії,	проповіді	Христа,	яка	са-
ма	по	собі	є	своєрідною	формою	спілкування	Бога	з	віруючими.	При	цьому	
слово	священика	сприймається	як	слово,	сказане	самим	Богом,	той	єдиний	
інформаційний	канал,	який	поєднує	з	ним	душу	віруючого”	[31,	155].	Аналі-
зуючи	молитву	Іларіона,	М.	Брайчевський	дійшов	висновку,	що	“відстоюючи	
свій	народ	від	різних	спокус,	Іларіонова	молитва	просить	захищати	його	зем-
лю	від	чужинців,	“щоб	не	прозвався	город	Твій	городом	невільників,	а	стадо	
Твоє	—	зайдами	в	землі	не	своїй...	[4,	40].	Ось	чому	Іларіон	просить	Бога	—		
“…Не	 давай	 нас	 у	 руки	 чужинців”.	 Випад	 Іларіона	 проти	 “чужинців”	 був	
спрямований	 проти	 спроб	 візантійського	 патріархату	 підпорядкувати	 собі	
“церкви	процвітаючі”,	де	“християнство	розростається,	а	Київ	величчю	увін-
чаний”	[16,	66, 204].	Іларіонова	молитва	була	надзвичайно	популярною	у	дав-
нину,	її	часто	читали	на	богослужіннях	в	церквах	у	важкі	для	держави	часи.	

Оцінюючи	 таку	 структуру	 Іларіонового	 твору,	 М.	 Грушевський	 писав:		
“...	найблискучіший	ораторський	твір,	чудова,	бездоганна	академічна	промо-
ва.	 Кожний	 же	 ораторський	 твір	 складається	 двома	 елементами:	 внутріш-
ньою	силою	слова,	яке	виявляє	природну	міру	ораторської	здібності...	і	зверх-
ньо	формою	і	обробленням,	яке	осягається	більшою	чи	меншою	знайомістю	
з	ораторською	штукою,	що	здобувається	научанням.	Внутрішня	ораторська	
вартість	“Слова””,	що	показує	в	Іларіоні	першорядного	природженого	орато-
ра...”	“Слово”	Іларіона	вповні	бездоганне.	З	повною	ораторською	вправою	і	
зручністю	зроблено	загальний	розклад	“Слова”;	про	повне	знання	ораторства	
як	шкільної	науки	свідчить	оброблення	всіх	деталів;	все	чудово	вироблено,	
нема	нічого	зайвого	—	і	з	повним	виученим	умінням	ужиті	всі	зовнішні	ора-
торські	ресурси”	[10,	63].	“Слово	про	Закон	і	Благодать”,	за	словами	М.	Гру-
шевського,	—	“се	наш	найраніший	літературний	твір	з	ясними	слідами	часу	
і	місця,	який	ми	маємо”,	 “з	культурно-історичного	погляду	се	надзвичайно	
важний	покажчик	тих	високостей,	яких	досягли	книжники,	так	би	сказати,	
першої	 черги,	 вихованці	 заведених	 Володимиром	 шкіл	 після	 офіціального	
запровадження	християнства	на	Русі”	[10,	62].

Р.	Іванченко	підкреслює,	що	“автор	будує	своє	“Слово”	на	біблійних	пере-
казах	та	численних	цитатах	із	проповідей	різних	проповідників	та	апостолів,	
даючи	свою	оцінку	як	політичним	діячам,	так	і	їхнім	діянням”	[18,	197].	

Г.	Дашутін	науково	обґрунтовує	основні	концепції	Іларіонового	“Слова”:	
“У	“Слові	про	Закон	І	Благодать”	дається	витримана	в	релігійному	дусі	фан-
тастична	концепція	всесвітньої	 історії	 і	місця	в	ній	давньоруського	народу.	
Історія	розмежовується	на	два	періоди:	Старого	заповіту	 і	нового	заповіту.	
Період	 Старого	 заповіту	 період	 богообраності	 одного,	 іудейського	 народу,	
період	підпорядкування	законові.	Період	нового	заповіту	—	період	благодаті,	
коли	християнство	стало	надбанням	усіх	народів,	які	прийняли	його	вільно	
та	добровільно.	Руський	народ	обрав	християнство	у	православній	формі,	а	
не	під	впливом	Візантії.	Тим	самим	він	увійшов	у	рівноправну	сім’ю	єдно-
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сті	і	міцності	держави	ю	народів	і	не	потребує	нічиєї	опіки.	Іларіон	звеличує	
князя	Володимира	Хрестителя,	могутню	та	незалежну	Київську	державу,	об-
ґрунтовує	верховенство	київських	князів	над	усіма	іншими	руськими	князя-
ми”	[12,	108].	

В.	Яременко	стверджує:	“Ми	розглядаємо	пам’ятку	як	своєрідну	державну	
декларацію,	яка	проголошує	захист	язичництва	як	своєї	національної	 істо-
рії	та	культури,	а	не	релігії,	містить	похвалу	великим	київським	князям	Во-
лодимиру	і	Ярославу,	похвалу	Києву	і	всьому	народу	руському,	відображає	
прагнення	до	автокефальності,	себто	цілковитої	незалежності	від	Візантії,	а	
значить,	і	зародження	української	національної	свідомості	в	зударі	з	візантій-
ським	ідеологічним	засиллям.	Складником	національної	ідеї	вже	виступає	й	
ідея	православної	віри	—	як	ідея	національна,	державотворча,	культурологіч-
на”	[40,	271].	

Митрополит	 Іларіон	 був	 тим	 першим	 книжником,	 який	 долучився	 до	
розгляду	 концепції	 державності.	 Він,	 як	 талановитий	 оратор	 назвав	 свою	
проповідь	 “Слово	 про	 Закон	 і	 Благодать”,	 яким	 започаткував	 новий	 жанр	
ораторського	мистецтва	—	урочисте	красномовство.	Риторична	компетент-
ність	 митрополита	 Іларіона,	 яка	 включає	 в	 себе	 свідоме,	 професійне	 став-
лення	до	живого	Слова	—	“перла	многоцінного”	дозволила	йому	розглядати	
функціонування	слова	тогочасного	суспільства	на	рівні	“Слово	і	влада”.	В	
епоху	 Середньовіччя	 мова	 виступала	 центральною	 ланкою	 в	 процесах	 пі-
знання.	У	цій	моделі	слову	відводилася	важлива	роль	у	поєднанні	“скороми-
нущого	(почуття,	єство)	і	вічним	(ідея,	істота),	що	поєднує	мирський	розум	
з	божественним”	[1,	184].	Саме	“мова	у	східних	слов’ян	завжди	мала	своїм	
предметом	 слово	 в	 його	 співвідношенні	 з	 різноманітними	 аспектами	 люд-
ського	буття.	Саме	слово	перетворювалося	у	її	базовий	елемент,	стаючи	ос-
новою	поширення	християнства,	освіти,	культури,	науки,	перетворюючись	
у	важливу	складову	пробудження	і	підтримки	національної	самосвідомості”	
[1,	176].	

Християнська	культура,	яка	прийшла	на	Русь	з	Візантії	зіткнулася	з	дав-
ньою	дохристиянською	традицією	східних	слов’ян.	Язичницький	світогляд	
своїми	початками	сягав	у	стародавні	цивілізації,	що	процвітали	у	сиву	дав-
нину,	на	території	сучасної	України.	“Дослідження	доводять,	—	пише	Н.	Гор-
бач,	—	що	дохристиянський	духовний	світ	наших	предків	становив	собою	
цілісну	обрядово-світоглядну	систему”	[9,	108].	Для	нової	віри	потрібні	нові	
люди,	які	б	несли	і	нові	ідеї.	Нові	ідеї	потребували	нового	слова,	слова,	яке	
було	б	набагато	вагоміше	та	значиміше	у	своїх	зв’язках	з	новим	часом	(у	по-
рівнянні	з	часом	язичницьким),	з	політичними	і	соціальними	реаліями,	уже	
відмінними	 від	 вчорашніх(язичницьких).	 На	 нову	 мову	 треба	 було	 пере-
класти	нову	свідомість	—	світ	створений	Богом,	Всевишнім:	“новое	учение,	
нови	мехи,	нови	язики,	новое	и	соблюдеться,	яко	же	и	есть”	[19,	289].	Це	ві-
добразив	в	“Слові	про	Закон	і	Благодать”	митрополит	Іларіон,	який	вважав	
релігію	 важливим	 чинником	 національного	 та	 державотворчого	 процесу.		
І	всі	церковно	—	канонічні	твори	вимагали	слова	іншого,	ніж	те,	яке	функці-
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онувало	до	цього	часу:	“До	того	ж	і	мова	наша	була	гугнявою,	бо	молилися	
ідолам,	а	не	Богу	своєму	і	Творцю”	[19,	292].	

М.Грушевський	зазначає:	 “Сю	нову	релігію,	новий	світогляд	 і	нові	фор-
ми	життя	були	покликані	об’яснити,	спопуляризувати	і	санкціонувати	–	нові	
форми	мистецтва,	особливо	творчості	словесної…	Священні	колегії	,	які	або	
являються	органом	влади	в	новім	класовім	громадянстві,	або	знаряддям	і	під-
порою	влади,	можуть	вкладати	новий	зміст,	новий	релігійний	світогляд,	нову	
мораль	в	релігійний	обряд,	котрим	вони	завідують”[10,	77].	

Як	зазначає	П.	Мовчан,	“слово	—	резервуар,	який	наповнюється	змістом	
часу.	Слова	—	це	наочне	свідоцтво	вічності”	[27, 34, 78].	Отже,	слово	—	це	час,	
в	якому	енергія	усного	слова	накопичувалася	віками.	У	фольклорі	слова,	які	
поєднуючись	з	іншими	словами,	утворювали	контексти,	які	стали	ознаками	
часу	і	утворили	нові	жанри,	в	яких	“кожне	покоління	знаходить	своє	і	бере	
те,	чого	вимагає	певний	час:	слово,	формовираження,	зміст,	духовні	цінності,	
моральну	чистоту”	[27,	50].	М.	Максимович	у	своїй	праці	“История	древней	
русской	словесности”	заклав	основу	вивчення	історію	словесності	в	його	тіс-
ному	зв’язку	з	фольклором,	оскільки	фольклор	постійно	збагачувався	нови-
ми	темами,	новими	формами,	в	яких	слово	було	звітом	людини	про	світ	і	про	
себе.	Фольклорні	твори	відігравали	велику	роль	у	духовному	розвитку	наро-
ду,	в	яких	знаходили	відображення	 історія,	побут,	культура,	естетика	укра-
їнського	народу.	Національна	культура	творилася	в	тісному	зв’язку	словес-
ності	з	фольклором	та	при	активній	діяльності	простого	народу	та	його	ролі	
у	творенні	національної	культури.	“І	фольклор,	 і	писемна	література	в	Ки-
ївській	Русі	служили	виразниками	патріотичних,	просвітницьких	настроїв,	
виражалися	передовими	митцями	того	часу”	[24,	42],	зазначає	М.	Корпанюк.	
“Фольклор	став	своєрідним	генетичним	кодом	національних	культур,	який	
зберігає	унікально	—	своєрідне	від	безликості,	від	 “універсалізації”,	—	таке	
своєрідне	визначення	дав	П.	Мовчан.	Все	це	здійснювалося	завдяки	усному	
старому	слову.	“Старе	слово	інакше	тлумачило	світ,	—	пише	П.	Мовчан,	—	час	
там	не	існував,	там	був	лише	замкнений	цикл	зміни	пір	року.	Творчість	давніх	
часів	була	поза	часом.	Давнє	(язичницьке)	усне	слово	не	було	увінчане	на	
пергаменті.	Воно	жило	у	світі	людського	голосу	і	слуху.	Усне	слово	язичниць-
ке(те,	що	на	язиці)	—	не	стає	ні	свідоцтвом,	ані	вироком.	Воно	розчиняється	у	
просторі”	[27,	97].	“Сам	Грушевський	доходить	висновку	про	те,	що	фольклор	
і	писемна	література	—	дві	стадії	й	дві	форми	однієї	системи	—	художньої	сло-
весності”	[101,	с.	26],	—	пише	П.	Кононенко.	М.	Грушевський	у	вступі	до	“Іс-
торії	української	літератури”	пише:	“Література	—	слово,	вжите	вперше	Ціце-
роном	в	значенні	літературної,	властиво	граматичної	освіти,	знання,	з	часом	
набрало	значення	суми	писаних	пам’яток:	всього	написаного,	що	зісталося	
від	 певного	 часу	 чи	 певного	 народу,	 чи	 певної	 категорії	 словесної	 творчос-
ті…	З	другого	боку,	в	обсяг	історії	літератури,	дуже	часто	вводяться	словес-
ні	твори	не	писані,	а	передані	усною	традицією,	оскільки	вони	відповідають	
тим	 же	 артистичним	 вимогам”	 [10,	 42].	 М.	 Грушевський	 уточнює,	 що	 саме	
він	вкладає	в	поняття	словесність:	“Коли	б	ми	хотіли	зовсім	точно	означити	
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завдання	сеї	праці,	ми	повинні	були	б	назвати	її	“історією	української	красної	
словесності”.	 Але	 “словесність”	 повелось	 у	 нас	 уживати	 тільки	 в	 приложе-
ні	до	“словесності	усної”,	хоча	саме	уживання	сього	слова	в	такій	комбінації	
показує,	 що	 в	 оце	 слово	 “словесність”	 вкладають	 поняття	 всякої	 словесної	
творчості	—	як	усної	так	і	писаної,	так	що	“красна	словесність”	(або	“гарна”)	
обіймає	властиво	всю	словесну	творчість”	[10,	45].	

А	 як	 зазначає	 І.	 Зарифян	 “словесністю	 називали	 риторику”.	 Е.	 Курціус	
підкреслює,	що	“в	античні	часи	не	існувало	загальноприйнятої	теорії	літера-
турної	прози	та	її	жанрів.	Утім,	її	й	не	могло	бути,	позаяк	роль	загальної	теорії	
літератури	тоді	відігравала	саме	риторика”	[13,	82].	Отже,	М.	Грушевський	
не	робить	поділу	між	словесністю	усною	та	писемною,	а	об’єднує	їх	назвою	
“красна	словесність”	або	“красномовство”.	Він	заклав	концептуальні	основи	
історії	української	словесності,	починаючи	з	її	праоснови	—	фольклору,	який	
став	“генетичною	основою	специфічних	рис	української	словесності”	[10,	31].	

Великий	мислитель	Іларіон,	носій	православного	християнського	світо-
гляду,	який	мав	високий	християнський	дух	сприйняв	нове	слово,	оволодів	
ним,	проник	у	його	суть	і	зумів	витворити	філософську	категорію	слова,	ство-
ривши	прекрасний	твір	“Слово	про	Закон	і	Благодать”,	який	вражає	своєю	
насиченістю	та	лаконізмом.	“Злагода	розуму	й	віри	—	запорука	благодатності	
слова	оратора,	який	мудро	поєднує	розум	з	істинною	вірою.	Високий	рівень	
філософського	узагальнення	ролі	слова	в	суспільстві	звучить	у	таких	словах:	
“Смерть	та	життя	—	у	владі	язика”	[33,	231],	зазначає	Г.	Сагач.	

Сакральна	сутність	слова	закладена	у	Святому	Письмі:	“Споконвіку	було	
Слово,	із	Богом	було	Слово,	і	Слово	був	Бог.	З	Богом	воно	було	споконвіку.	
Ним	постало	все,	і	ніщо	,	що	постало,	не	постало	без	нього.	У	ньому	було	жит-
тя,	і	життя	було	—	світло	людей”	[14,	113].	Євангеліст	підкреслює,	що	Сло-
во	являє	собою	духовний	інструмент	у	руках	Бога,	за	допомогою	якого	було	
утворено	світ	і	людину	у	ньому.	“Святе	Письмо	приділяє	велику	увагу	слову,	
яке	є	втіленням	думки.	Думка	є	невидимою,	нетлінною,	духовною,	але	її	обо-
лонкою,	“одягом”,	“тілом”	виступає	звук	(вимовлене	слово),	буква	(написане	
слово)”	[33,	229].	Саме	таке	розуміння	Святого	Письма	митрополитом	Іла-
ріоном	і	ролі	в	ньому	Слова	дало	йому	можливість	розкрити	сенс	і	значення	
Християнської	віри:	“Сенс	і	значення	віри,	яка	надходить	через	слово,	існує	у	
слові,	передається	через	слово,	розвивається	у	слові,	живиться	словом,	була	
проповідувана	Ісусом	Христом	за	допомогою	слова,	а	згодом	передана	апо-
столами	також	через	слово”	[28,	5],	—	пише	д-р	Іван	Ортинський.	

Митрополит	 Іларіон	 став	 носієм	 Божого	 Слова,	 як	 Слова	 Свободи	 та	
Гармонії,	на	противагу	хаосові.	Служіння	Богові	й	своїй	Батьківщині	—	це	
дві	абсолютні	цінності	українського	народу,	на	службу	яким	Іларіон	поста-
вив	слово,	що	формувало	фундамент	української	державності.	Як	зазначає		
В.	 Яременко:	 “У	 Платона	 гармонію	 творили	 Розум,	 Мужність	 і	 Розсудли-
вість,	а	в	Іларіона	—	Благодать,	Свобода	волі	 і	Совість.	Це	був	вражаючий	
крок	вперед	у	напрямку	до	нових	культурно-історичних	епох,	до	нашого	ча-
су”	[40,	273].	
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У	літературній	формі,	яку	виробили	книжники	Софійського	гуртка,	“роз-
різняють	 два	 види	 проповіді:	 проста	 та	 урочиста.	 Проста	 проповідь	 була	
розрахована	на	простих	мирян	і	покликана	знайомити	їх	з	основами	христи-
янської	релігії,	правилами	моралі	та	поведінки	людини	при	її	взаєминах	з	ін-
шими	людьми	у	суспільстві.	Урочиста	проповідь	будувалася	за	принципами	
високого	ораторського	мистецтва	і	призначалася	для	еліти	—	князя	та	його	
оточення.	Яскравим	зразком	останньої	є	“Слово	про	Закон	і	Благодать”	Іла-
ріона”	[35,	221].	

Д.	Чижевський	зазначив:	“Його	промова	про	“Закон	і	Благодать”	—	блис-
кучий	зразок	духовного	красномовства.	Але	це	власне	не	проповідь,	як	“по-
вчання”,	а	радше	святкова	урочиста	промова,	що	була	виголошена	навіть	не	
при	богослужбі”	[38,	78].	

М.	 Максимович	 у	 своїй	 праці	 “История	 древней	 русской	 словесности”	
вказав	на	основні	заслуги	письменників-богословів	Київської	Русі	у	розвит-
ку	української	словесності.	Він	довів,	що	письменство	Київської	Русі	було	
переважно	духовним	і	мало	релігійне	забарвлення.	Але	і	для	цих	творів	бу-
ло	характерно	патріотизм	та	висока	громадянськість.	Таким	представником	
є	митрополит	Іларіон,	який	виступає	істинним	патріотом	своєї	землі.	Сила	
патріотичного	почуття	піднімає	Іларіона	над	поглядами	звичайного	священ-
нослужителя	 і	 робить	 його	 виразником	 національної	 гордості	 і	 державних	
інтересів	 свого	 народу	 та	 його	 землі.	 Мислителі	 та	 письменники	 київської	
Русі	 розробляли	 тему	 обґрунтування	 права	 Русі	 на	 самостійний	 духовний	
розвиток.	В	цьому	контексті	М.	Корпанюк	писав,	що	“у	творах	Іларіона	Київ-
ського	відверто	вбачається	домовленість	між	великими	князями	та	богосло-
вами-письменниками	русичами	про	спільні	дії	щодо	відсторонення	Візантії	
від	релігійних	справ	у	Русі”	[24,	42].	

Другою	 заслугою	 письменників	 М.	 Максимович	 вважає	 просвітницьке	
спрямування	літератури,	яке	заключається	у	спільній	дії	письменників-бо-
гословів	і	руських	князів:	Іларіона	і	Ярослава	Мудрого,	Нестора-літописця	і	
Володимира	Мономаха,	вбачаючи	в	ній	опору	державності	і	віри.	М.	Грушев-
ський	підтримав	М.	Максимовича	в	такій	оцінці,	доповнивши	її	ще	й	роллю	
риторичного	 слова.	 Виходячи	 з	 концепції	 оцінювання	 М.	 Максимовичем,		
М.	Грушевський	пише,	що	“твори	заслуговують	увагу	своєю	характеристич-
ністю,	 коли	 своїм	 змістом	 чи	 формою	 характеризують	 словесну	 творчість	
свого	 часу,	 естетичні	 вимоги	 й	 провідні	 ідеї	 громадянства.	 Інші	 бувають		
важкі	—	історично	—	своїми	впливами	на	дальший	розвій	словесної	творчос-
ті,	або	на	розвій	суспільного	життя	взагалі.	Треті,	нарешті,	звертають	на	себе	
увагу	своєю	високою	артистичністю:	високим	задоволенням,	яке	вони	дають	
естетичному	почуттю,	щасливо	розв’язуючи	своє	завдання	—	передати	есте-
тичне	почуття	творця	естетичним	настроям	слухача(або	читача)”	[10,	49].	

Митрополит	Іларіон,	розуміючи	необхідність	знака	і	символу	в	мові,	спів-
відношення	думки	і	слова,	приходить	до	висновку,	що	слово	виникає	і	жи-
ве	як	поетичний	образ.	“Кожне	слово	наскільки	сягає	наш	досвід,	неодмін-
но	проходить	через	той	стан,	в	якому	це	слово	є	поетичний	твір”	[31,	114].	
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Пізнаючи	світ,	називаючи	його	словом,	людина	виконує	акт	поетичної	твор-
чості.	Для	того,	щоб	збагнути	невідоме	явище	в	суспільстві	і	позначити	його	
словом,	доводиться	порівнювати	його	з	чимось	раніше	пізнаним,	звертатися	
до	образного	порівняння.	Слова-образи	відтворюють	властиве	народові	сві-
тобачення,	творить	картину	світу,	що	її	сприймає	і	що	нею	живе	людина,	яка	
співвідноситься	з	мовною	картиною	етноспільноти.	Літописець,	співставля-
ючи	 християнську	 релігію	 з	 іудейством,	 чим	 і	 підкреслює	 велику	 цінність	
християнської	 релігії	 в	 історії	 людства.	 “Тож	 християнство	 в	 значній	 мірі	
стало	формувати	взаємостосунки	у	суспільстві,	і	стало	їх	соціально-політич-
ною	домінантою”	[32,	8].	Слов’янські	“книжники”,	сприйнявши	хрещення	та	
ознайомившись	з	історією	інших	народів	через	перекладені	твори	їхньої	лі-
тератури,	почали	аналізувати	історію	свого	народу	і	водночас	замислювали-
ся	над	історичними	проблемами	своєї	держави.	Підсумовуючи	вищесказане,	
можна	констатувати,	що	прийняття	християнства	дало	можливість	перетво-
рити	 місцеву	 інтелектуальну	 еліту	 на	 могутній	 інтелектуальний	 осередок,	
“на	якому	зростав	і	змінювався	державницький	світогляд	наших	пращурів,	
а	отже	—	і	сама	наша	державність”	[18,	170].	 “Ця	концепція,	—	як	зазначає	
П.	Кононенко,	—	національної	та	загальнолюдської	зумовленості	характеру	
й	долі	Слова	робить	переворот	у	свідомості	української	не	лише	інтелігенції,	
а	й	усієї	нації,	яка	відроджується	до	історичного	самоствердження”	[23,	21].

“Говорячи	про	національну	релігійну	проповідь,	пише	Л.	Полюга,	кожен	
неупереджений	і	хто	логічно	думає	про	об’єктивні	факти	національної	історії,	
розуміє,	що	мова	може	йти	тільки	про	ті	релігійні	корені,	які	хоч	і	штучно	пре-
ривалися	недругами	українського	народу	та	української	церкви,	все	ж	сягали	
часів,	про	які	пише	Іларіон,	часів	Володимира,	і	йшли	через	українсько-русь-
ку	митрополію,	серед	яких	була	і	митрополія	Іларіона	та	всі	наступні	авто-
кефальні	 православні	 митрополії,	 які	 вважали	 себе	 приналежністю	 україн-
ського	народу,	його	духовності	та	мови...	Якщо	ми	почнемо	торкатися	нашої	
національної	релігійної	проповіді,	то	не	можемо	її	не	розпочати	від	митропо-
лита	Іларіона,	бо	саме	він	утвердив	її	на	нашій	українсько-руській	національ-
ній	 основі”.	 С.	 Єфремов	 писав,	 що	 “автор	 пишається	 силою	 та	 величністю	
свого	рідного	краю	і	його	“Слово”	дає	цікаве	свідчення	про	ту	національну	
свідомість,	яка	вже	тоді	жевріла	серед	кращих	людей	свого	часу”	[15,	84].

Г.	Сагач	стверджує:	“Слово	про	Закон	і	Благодать”	Іларіона	є	твором	бого-
словської	прози.	Цей	твір	започаткував	церковно-богословське	красномов-
ство	—	один	із	видів	церковного	красномовства,	який	має	давні	традиції,	свою	
історію,	видатних	майстрів	слова,	таких	як	Іоанн	Златоуст,	Василій	Великий,	
Іоанн	Богослов	та	ін.	[33,	235].	

Далі	Г.	Сагач	пише:	“Церковно-богословське	(гомілетичне)	красномовство	
приділяє	значну	увагу	змісту	й	формі	промови,	проповіді,	духовної	бесіди,	
зокрема	виховується	людина	в	дусі	християнської	поведінки	відносно	Бога,	
ближнього,	самого	себе,	у	т.	ч.	через	вишуканість	стилю	мовлення,	його	багат-
ство,	пишність,	ясність,	експресивність	тощо,	а	також	завдяки	зовнішньому	
виглядові	 проповідника,	 священика,	 який	 повинен	 бути	 благопристойним,	
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благородним	 у	 думках,	 словах,	 вчинках,	 стриманим	 у	 руках,	 не	 сміятися	 у	
храмі,	говорити	не	голосно	й	не	тихо,	а	відповідно	до	акустичних	характерис-
тик	храму,	до	предмета	мовлення	тощо”	[33,	235].	

Ці	та	інші	поради	церковно-богословських	ораторів	становлять	значний	ін-
терес,	оскільки	є	частиною	багатої	духовної	культури	народу	й	усього	людства,	
відкривають	 допитливому	 розумові	 нові	 грані	 художньо-ораторського	 мов-
лення	церкви,	важливі	аспекти	впливу	не	лише	на	розум,	а	й	на	емоції	та	волю	
слухачів,	коли	виховується	довір’я	до	мовця,	бажання	поділитися	з	ним	найпо-
таємнішими	думками	й	почуттями”	[33,	124].	С.	Єфремов,	визначний	дослід-
ник	українського	письменства	писав:	“Слово”	відзначається	високим	настро-
єм,	гарним	і	обробленим	стилем,	багатством	на	образи,	порівняння	на	біблійну	
символіку,	щирість	тону	й	почуття	не	дає	йому	перейти	в	порожню	буфонаду	і	
ставить	його	вряд	помітних	зразків	ораторського	мистецтва”	[15,	84].	

Михайло	Возняк	писав,	що	“штуку	красномовства	опанував	Іларіон	блис-
куче”	[8,	196].	Про	високу	риторичну	майстерність	Іларіона,	його	знання	ри-
торики	і	власний	художній	стиль	свідчить	такий	мовний	матеріал:	...	спершу	
закон,	а	потім	благодать,	спершу	тінь,	а	потім	істина.	Дослідники	риторичної	
спадщини	 Іларіона	 у	 його	 “Слові”	 виділяють:	 яскраву	 образність,	 емоцій-
ність,	надзвичайну	мелодійність,	логічну	стрункість.	“Слово”	Іларіона	скла-
дене	високим	експресивним	стилем,	густо	орнаментоване	стилістичними	за-
собами.	Протиставлення	Старого	і	Нового	Завітів	виразилося	через	антитези	
образів:	Старий	Завіт	—	місяць,	Новий	Завіт	—	сонце,	Старий	Завіт	—	тінь,	
Новий	Завіт	—	світло.	

“Оригінальним	твором,	—	назвав	Л.	Полюга,	—	твір	митрополита	Іларіо-
на	“Слово	про	Закон	і	Благодать”,	що	є	його	промовою-проповіддю.	Цей	твір	
відзначається	високим	літературним	достоїнством,	що	і	повинно	бути	чи	не	
найосновнішим	в	релігійний	проповіді”.	Митрополит	Іларіон	зіграв	визначну	
роль	у	становленні	політичного	та	юридичного	красномовства	Київської	Русі.	

За	своїми	ораторськими	даними	він,	як	відзначав	М.	Грушевський,	пере-
вершує	навіть	візантійську	школу	і	виходить	на	світовий	рівень	майстерності:	
“автор	“Закона	і	благодаті”	могутньо	злітає	над	сим	пересічним	риторизмом	
як	індивідуальним	своїм	талантом,	безпосередністю	почуття,	так	і	опануван-
ням	 риторичних	 засобів	 —	 опануванням,	 а	 не	 підпорядкуванням	 себе	 ним.	
Використовуючи	сі	засоби	для	теми	наскрізь	оригінальної,	національної	—	
представлення	прилучення	до	громади	християнських	народів	своєї	вітчиз-
ни	 —	 Русі	 і	 звеличання	 її	 сучасної	 сили,	 блиску,	 поваги,	 —	 він	 творить	 річ	
єдину	в	своїм	роді,	яка	не	повторюється	більше	і	зістається	вічним	набутком	
скарбниці	не	тільки	нашої,	але	і	світової”	[11,	62].	

“Слово	про	Закон	і	Благодать”	—	це	своєрідна	державна	декларація	Укра-
їни-Русі.	Автор	твору	Іларіон	—	перший	русин,	котрий	став	митрополитом	
Київської	Русі,	речник	й	ідеолог	Ярослава	Мудрого,	оратор	і	церковно-полі-
тичний	діяч.	Не	можна	не	погодитися	зі	словами	Л.	Полюги:	“Національне	
самовиявлення	у	творі	має	чітко	виражену	основу.	Промова	побудована	так,	
що	ніби	вона	не	виголошується	наставником,	а	рядовою	особою,	яка	пред-
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ставляє	освічених	і	талановитих	своїх	соратників,	настрої	“людей	сього	поко-
ління,	людей	місцевих,	бо	те,	як	автор	говорить	про	Русь,	про	руський	нарід,	
про	його	минувшину,	не	лишає	сумніву,	що	пише	се	русин”.	

І.	 Франко	 константував,	 що	 “ідея	 національної	 самостійності	 більше	 чи	
менше	ясно	просвічувала	нашим	чільним	письменникам,	починаючи	від	ми-
трополита	Іларіона”	[37,	63].

Отже,	 основними	 політико-правовими	 проблемами,	 які	 були	 підняті	 в	
“Слові”,	є:	ідея	єдинодержавності,	законність	походження	та	реалізації	влад-
них	 повноважень,	 моральний	 облік	 великого	 князя,	 відповідальність	 за	 ке-
рівництво	державою,	філософська	категорія	слова,	мирний	курс	зовнішньої	
політики	 та	 глибока	 мудрість,	 союз	 світської	 і	 духовної	 влади,	 роль	 закону,	
точність	і	стислість	викладу	свідчать	про	появу	нового,	живомовного	начала	
у	вітчизняній	риториці.	Митрополит	Іларіон	в	“Слові	про	Закон	і	Благодать”	
визначив	 такі	 основні	 політико-правові	 ідеї:	 1).	 У	 першій	 частині	 “Слова”	
йдеться	 про	 Закон	 і	 Благодать,	 що	 протиставляються	 один	 одному.	 Іларіон	
розмежовує	історіє	на	два	періоди:	Старого	заповіту	і	Нового	заповіту.	Період	
Старого	 заповіту	 —	 період	 богообраності	 одного	 іудейського	 народу,	 період	
підпорядкування	законові,	в	який	вкладено	зміст	вузьнаціональної	правової	
норми.	 Період	 Нового	 заповіту	 —	 період	 благодаті,	 коли	 християнство	 ста-
ло	надбанням	усіх	народів,	які	прийняли	його	вільно	та	добровільно.	І	саме	
Новим	 заповітом	 людство	 врятується	 від	 ворожнечі	 і	 взаємознищення.	 За	
Іларіоном	законослухняність,	моральність	поведінки	—	це	шлях	до	пізнання	
благодаті	і	істини.	Руський	народ	обрав	християнство	і	перейшов	від	рабства	
до	свободи,	замінив	закон	благодаттю	й	істиною.	Християнство	ж	поклика-
но	служити	всім	народам	землі.	2).	Іларіон	відстоює	ідею	рівноправності	всіх	
народів.	 “Благодатна	віра”,	яка	за	милістю	Бога	дійшла	до	руського	народу,	
дозволила	йому	увійти	до	всесвітньої	історії,	стати	рівноправним	членом	сім’ї	
християнських	народів.	Розвивав	положення,	що	“благодать”	дарована	всьо-
му	світу,	і	тому	не	може	бути	окремих	богообраних	народів,	до	яких	зарахо-
вували	себе	візантійці.	Обстоював	ідею	рівності	всіх	народів,	виступав	проти	
гегемоністських	посягань	Візантії	та	висловлював	надію,	що	руський	народ	
ніколи	 не	 буде	 поневолений	 чужинцями.	 Руська	 земля	 —	 могутня	 і	 знана	
держава,	“яку	знають	 і	до	якої	прислухаються	по	всіх	чотирьох	кінцях	зем-
лі”.	3).	Автор	“Слова”	прославляє	князя	Володимира	—	хрестителя	Русі.	Він	
вказує	на	основні	благотворні	наслідки	прийняття	християнства:	по-перше,	
ствердження	християнської	рівності	людей;	по-друге,	єдність	“благовір’я”	 із	
владою,	її	силою.	Християнство	як	державна	релігія	стало	об’єднуючим	еле-
ментом	племен,	що	входили	до	Київської	Русі,	а	також	зміцнювало	авторитет	
князя.	4).	Митрополит	Іларіон	стверджує	ідею	єдинодержавності,	яка	вклю-
чає	в	себе	законність	влади	великого	князя	та	шляхетність	його	походження.	
Мислитель	вирішує	гостре	питання	того	часу	про	пріоритет	влади	в	державі.	
Єдиновладдя	повинно	служити	опорою	християнської	віри,	що	в	свою	чергу,	
нерозлучна	з	єдиновладдям.	Автор	“Слова”	прирівнює	князя	Володимира	до	
римського	імператора	Костянтина,	який	підписав	союз	між	владою	і	церквою.	
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Іларіон	захищає	ідею	єдинодержавності	як	гаранта	єдності	і	міцності	держа-
ви,	її	територіальної	цілісності.	Давньоруський	мислитель	дає	відповідь	на	ак-
туальні	політичні	питання	щодо	відповідальності	князя	перед	Богом	і	перед	
людьми,	про	забезпечення	миру	у	державі	і	хороше	управління.	Рядки	“Сло-
ва”	звучать	тут	як	головні	пункти	політичної	програми	для	київських	князів.	
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христиЯнство і питаннЯ наЦії  
У релігіЙно-філософськіЙ конЦепЦії  

прот. с. БУлгакова

Сучасний	світ	переживає	загострення	проблем,	що	набули	глобального	
характеру.	Серед	них	слід	відмітити	проблему	війни	і	миру,	міжнаціональ-
них	і	міжконфесійних	відносин.	Наша	держава	не	залишилась	осторонь	бо-
лючих	переживань	і	необхідності	вирішення	цих	проблем.	Особливо	значу-
щими	для	сучасної	української	держави	стали	питання	нації,	національного	
відродження.	Звичними	і	загальновживаними	є	роздуми	і	вислови	про	“на-
ціональну	 самовизначеність,	 ідентифікацію”,	 “національну	 незалежність”,	
“національну	ідею	(ідею	нації)”	тощо.

Чи	може	долучитися	церква	до	осмислення	питання	нації?
Хоча,	на	перший	погляд,	зазначена	проблематика	цілком	відповідає	па-

тронату	державницької	політики,	спробуємо	обґрунтувати	можливу	участь	
церкви	в	обговоренні	цього	питання.

Цілком	 очевидно,	 що	 взаємовідносини	 держави	 і	 церкви	 визначаються	
особливостями	їх	функціонування	і	природи.	По-перше,	вони	мають	різне	
походження	і	призначення.	Метою	церкви	проголошується	спасіння	людей	
через	набуття	віри,	метою	ж	держави	—	забезпечення	максимально	справед-
ливого	земного	життя	в	суспільстві.	По-друге,	церква	і	держава	мають	свої	
окремі	сфери	дії,	свої	особливі	засоби	впливу	на	людину.	

Проте,	є	сфери	життя,	до	яких	не	можуть	бути	байдужими	ані	держава,	
ані	церква	—	це	сфера	моралі,	формування	і	функціонування	духовних	цін-
ностей,	культури	тощо.	Не	можна	не	погодитись,	що	національне	питання	
безпосередньо	стосується	цих	аспектів	життя	людини.

В	історії	православної	думки	ми	знаходимо	роздуми	про	ставлення	цер-
кви	до	питання	нації.	Прикладом	таких	роздумів	для	нас	може	стати	філо-
софська	спадщина	прот.	Сергія	Булгакова.

Постать	Сергія	Булгакова	не	є	класичною	для	богослов’я.	Але	тим	цін-
нішими	стають	для	нас	думки	людини,	яка	пройшла	непростий	шлях	інте-
лектуальних	і	духовних	пошуків,	перш	ніж	“повернутися	до	церковних	во-
ріт”	[5],	думки,	що	хвилюють	і	бентежать.	Народившись	у	сім'ї	священика	і	
вивчишсь	у	духовній	семінарії,	він	пережив	захоплення	марксизмом,	навіть	
вважався	 представником	 легального	 марксизму,	 отримав	 юридичну	 освіту	
в	Московському	університеті,	захистив	дисертацію	по	політичній	економії.	
Його	визволення	від	марксизму	відбувалось	через	філософію	І.	Канта,	В.	Со-	
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ловйова.	 Окремі	 етапи	 філософського	 розвитку	 Булгакова	 представлені	 у	
вигляді	десяти	статей	його	збірки	“Від	марксизму	до	ідеалізму”	(М.,	1903).	
Процес	поступового	повернення	до	церковно-православного	світогляду	за-
вершився	прийняттям	священства	у	непростому	1918	році,	а	вже	у	1922	році	
отець	Сергій	був	включений	до	списків	діячів	науки	і	культури,	яким	нале-
жало	покинути	батьківщину.	Та	в	подальшому	він	вже	не	зійшов	з	обраного	
шляху,	 залишаючись	 філософом,	 богословом,	 православним	 священиком,	
творцем	оригінальної	версії	софіології.

“Невіддільність	філософа	від	богослова	у	Булгакова	є	найбільш	яскравим	
свідченням	його	проникливого	розуму	і	духовної	серйозності”,	—	пише	про	
нього	В.	В.	Зеньковський	[4]	Серед	численних	творів	С.	Булгакова,	присвя-
чених	церкві	і	християнству,	ми	знаходимо	роботи,	головною	темою	яких	є	
християнство	і	питання	нації	[2;	3].	Слід	зазначити,	що	ці	роботи	з’являють-
ся	напередодні	(1934	р.)	 і	під	час	(1941–42	р.)	другої	світової	війни,	тобто	
філософ	намагається	осмислити	з	позиції	православної	віри	ті	питання,	що	
набули	болючої	актуальності	в	той	час.

Сергій	Булгаков	стверджує,	що	“принцип	національності	повинен	бути	
піднесений	від	емпіричної	фактичності	до	основ	антропології:	він	укоріне-
ний	 в	 трьохскладовій	 будові	 людини.	 Людина	 є	 втілений	 дух	 і,	 як	 такий,	
складається	з	духу,	і	душі,	і	тіла”	[2,	28].	Людська	особистість	є	особистим	
духом	за	образом	Христовим	і	в	цьому	онтологічному	смислі	вона	причетна	
до	Христа,	Його	вселенського	лику.	Тож,	зазначає	мислитель,	духовне	життя	
виходить	з-під	влади	емпірії,	за	межі	простору	і	часу.

Звісно,	 особистість	 існує	 лише	 у	 зв’язку	 цілого,	 яким	 є	 природа,	 душа,	
світ,	земля,	рід	та	ін.,	людина	є	родовою	істотою.	До	цієї	складної	цілісності	
(починаючи	від	сім’ї	і	до	більш	широких	об’єднань	родового	життя)	відно-
ситься	 і	 національність.	 “Для	 людини	 природно	 в	 силу	 її	 онтології	 люби-
ти	свою	психею,	як	рід	і	батьківщину,	народ	і	землю,	у	всьому	складі	цього	
комплексу:	мову,	характер,	творчість,	історію.	А	тому	людина	повинна	люби-
ти,	гріховно	не	любити”	[2,	31].

Проте,	поняття	нації	є	історично	відносним.	Нація	“весь	час	змінюється,	
переплавляється,	розширюється,	звужується,	живе	в	нас”.	Булгаков	відзна-
чає,	що,	з	одного	боку	існує	тенденція	до	розширення	її	меж,	навіть	можна	
сказати,	виникає	справжнє	громадянство	світу.	“Проте	одночасно,	разом	із	
загостреною	 національною	 рефлексією,	 поглиблюються	 національні	 кор-
дони,	посилюється	національна	диференціація”	[2,	33].	Громадянство	світу	
зовсім	не	означає	знищування	нації,	навпаки,	це	її	вищий	вік.	Людство	вро-
стає	 у	 вселюдську	 християнську	 соборність	 не	 лише	 в	 окремих	 індивідах,	
але	і	в	націях.	“Тому	максима	здорового	національного	почуття	говорить:	не	
бажай	зла	та	не	шукай	знищення	та	насильницького	розчинення	(асиміля-
ції)	інших	народів,	але	визнавай	їх	право	на	існування,	живи	і	давай	жити	
іншим,	у	вільному	змаганні	поєднуючи	свої	зусилля”	[Там	само].

У	творі	“Християнство	і	єврейське	питання”,	С.	Булгаков	більш	катего-
рично	висловлюється	відносно	викривлень	в	національній	свідомості	і	що-
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до	психології	расизму.	Звісно,	це	пов’язано	з	тим,	що	робота	була	написа-
на	в	період	1941–1942	років,	в	період	кровавих	подій	другої	світової	війни,	
розпочатої	нацистською	Німеччиною.	Філософ	відзначає,	що	“в	сучасному	
расизмі	нація,	як	певна	душевно-містична	реальність	є	вищою,	єдиною	цін-
ністю	і	критерієм	істини	та	добра…	Якщо	ще	недавно	расизм	підживлювався	
почуттям	 національного	 приниження	 після	 поразки,	 то	 тепер	 він	 надиха-
ється	військовими	успіхами”	[3].	Субстратом	раси	для	расизму	є	кров.	Ра-
са	 мислиться	 не	 просто	 як	 колектив,	 але	 як	 деяка	 біологічна	 сутність,	 що	
іманентна	роду.	Ця	риса,	зауважує	С.	Булгаков,	змушує	віднести	расизм	до	
проявів	язичницького	натуралізму,	який	дозволяє	діяти	інстинктам.	“В	ра-
сизмі,	як	доктрині	антихристиянській,	відсутній	цілий	ряд	рис	і	проблем,	які	
пов’язані	з	християнською	релігією”.	

У	зв’язку	з	цим,	С.	Булгаков	пропонує	розглянути	християнське	вчення	
про	нації.	Християнство	визнає	національну	багатоєдність,	при	чому	не	ли-
ше	як	зовнішній	факт	спадковості	і	зв’язку,	але	і	як	внутрішню	його	першо-
основу	і	силу.	“Нації	відрізняються	кількісно	і	якісно,	своєю	силою	і	долею.	
При	цьому	вони	не	представляють	собою	замкненої	єдності,	навпаки,	між	
ними	 весь	 час	 відбувається	 змішування	 крові	 і	 культур”	 [3].	 Багатоманіт-
ності	людства	відведено	багато	уваги	в	Біблії.	“Христос	посилає	апостолів:	
“шедше	 научите	 все	 языки,	 крестя	 их”	 (Мф.	 XXVIII,	 19),	 і	 во	 Христі	 вже	
втрачає	 значення	 відмінність	 “елліна	 та	 іудея,	 варвара	 та	 скіфа”,	 все	 стає	
єдиним	во	Христі”	[Там	само].	Біблійній	антропології	властива	ідея	багато-
манітності	людства,	і	не	лише	як	факт,	але	і	як	принцип.	“Не	убогість,	а	багат-
ство,	не	схематична	одноманітність,	але	багатокольоровість	властиві	усьому	
творінню	Божому,	також	і	людству”.	Проте,	це	не	лише	не	заперечує	єдності	
людського	роду,	але	підтверджує:	не	множинність	крові	(згідно	з	доктриною	
расизму),	що	подрібнює	людство	на	багато	частин,	а	саме	єдність	людського	
роду,	як	єдність	людської	крові	властива	людству.	“Це	прямо	підтверджено	
в	одному	з	самих	урочистих	апостольських	свідоцтв,	—	промові	ап.	Павла	в	
афінському	Ареопагу,	цьому	духовному	центрі	язичництва:	“от	одной	крови	
Бог	произвел	весь	род	человеческий	для	обитания	по	всему	лицу	земли,	наз-
начив	предопределенные	времена	и	пределы	их	обитанию”	(Д.Ап.	XVII,	26).

Далі	 філософ	 зазначає,	 що	 питання	 переноситься	 в	 область	 софіології.		
“В	чому	полягає	і	як	встановлюється	єдність	людського	роду?	Чи	є	вона	ли-
ше	біологічною,	кровною,	тілесною,	і	в	такому	випадку	неминуче	розклада-
ється	на	множинність	рас?	Або	ж	вона	є	духовним,	справжнім	моноплюра-
лізмом,	духовною	єдністю	першо-Адама?”	Вочевидь,	останнє.	С.	Булгаков	
приходить	до	висновку,	що	людська	особистість	є	центром	людяності.	“Не	
раса,	не	нація,	взагалі	не	будь-який	біологічний	колектив	є	першо-реальні-
стю,	а	саме	особистість…	Людство	складається	не	з	рас,	але	з	особистостей.	
Якщо	людство	може	пошановуватись	не	лише	множинністю,	але	і	багато-єд-
ністю,	всеособистістю,	то	лише	во	Христі:	як	Боголюдина”	[3].

Отже,	 нація,	 відповідно	 до	 софіології	 С.	 Булгакова,	 втілює	 душевно-ті-
лесне	начало	в	людині,	не	дух,	а	саме	душу	і	тіло.	Саме	тому,	національним	
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почуттям	 і	 цінностям	 не	 притаманно	 автономне	 самодостатнє	 буття,	 вони	
повинні	бути	підкорені	духом.	“Бог	вищий	за	націю,	і	єднання	у	Бога	вище	
за	національну	єдність;	соборність	духовна	об’єднає	всі	народи,	як	і	вселен-
ська	церква	складається	з	різних	національних	церков”	[2,	34].	Мислитель,	
розмірковуючи,	 що	 означає	 верховенство	 духу,	 приходить	 до	 наступного	
висновку.	 “Люди,	 що	 різняться	 національно,	 рівні	 і	 тотожні	 духовно,	 —	 у	
всіх	Христос.	Для	християнина	язичницьким	і	навіть	тваринним	є	така	са-
мосвідомість,	при	якій	національність	отримує	первинне	значення…	Духов-
на	аскеза	повинна	приборкувати	буйство	національних	пристрастей”	[Там	
само].

Образ	самого	Христа,	на	думку	Сергія	Булгакова,	дає	нам	ідеал	нормаль-
ного	співвідношення	національної	і	вселенської	свідомості.	“Всі	національні	
лики	в	лику	Христовому	впізнають	 і	 знаходять	свій	власний	лик,	це	одне	
з	мовчазних	чудес	Євангелія,	 з	нерукотворним	образом	Христа.	 І	в	цьому	
образі,	яким	закарбований	будь-який	людський	лик,	знаходять	для	себе	єд-
нання	усі	національні	лики:	еллін	та	юдей,	варвар	і	скіф,	як	чоловіча	стать,	
так	і	жіноча.	У	Христі	отримують	для	себе	відповіді	на	всі	питання,	зокрема	
і	національний…	Національність	є	в	нас	і	пристрасть,	і	тягар,	і	доля,	і	обов’я-
зок,	і	дар,	і	призначення,	і	життя”	[2,	38].
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проБлемЫ и реШениЯ

Сегодня	становится	все	более	очевидным,	что	мир	встал	перед	дилеммой	
смены	смысловой	парадигмы	основ	бытия	людей,	т.	е.	замены	внешней,	ма-
териальной	парадигмы	на	внутреннюю,	духовную.	Мы	видим	сегодня	на	соб-
ственном	опыте,	куда	ведет	культ	денег	и	какие	уродливые	явления,	ведущие	
к	одичанию	человека,	он	порождает.	Только	сила	духа	способна	остановить	
“расчеловечивание”	человека.	Именно	по	этой	причине	в	последние	десяти-
летия	 мир	 стал	 заметно	 разворачиваться	 от	 секуляризации	 к	 восстановле-
нию	полноценной	духовной	жизни.

Религиоведение	имеет	прямое	отношение	к	этому	процессу,	так	как	пред-
метом	его	исследования	является	религия,	и	оно	функционально	осуществ-
ляет	связь,	как	теоретически,	так	и	практически,	между	религиозной	и	свет-
ской	жизнью	людей,	наукой	и	религией,	теологией	и	религией.	Понимание	
возрастающего	 значения	 религиоведения	 в	 духовной	 жизни	 современного	
общества	особенно	важно	для	Украины,	где	процесс	религиозного	возрожде-
ния	идет	достаточно	активно.	

Как	известно,	украинское	религиоведение	не	имеет	исторически	развитой	
профессиональной	традиции.	Со	времен	Киевской	Руси	оно	развивалось	в	бо-
гословской	форме.	Колыбелью	украинской	богословской	мысли	можно	счи-
тать	Киево-Могилянскую	академию,	основанную,	в	первой	половине	XVII	в.

В	дальнейшем,	наряду	с	чисто	богословской	традицией,	начинается	фор-
мирование	академического	религиоведения	в	Украине.	Особенностью	ранне-
го	украинского	религиоведения	была	его	тесная	связь	с	общественно-поли-
тическим	и	культурным	движением	за	независимое	украинское	государство.	
Это	отразилось,	в	частности,	в	следующих	тезисах:

•	православное	христианство	является	традиционной	религией	украин-
ского	народа;

•	наличие	собственной	религиозной	традиции	является	важным	доказа-
тельством	самобытности	украинской	истории	и	культуры,	права	украинско-
го	народа	как	носителя	этой	традиции	на	независимое	государство.

Вместе	 с	 тем,	 ряд	 отечественных	 представителей	 академического	 рели-
гиоведения	 работали	 на	 научно-теоретическом	 уровне,	 соответствующему	
тогдашнему	 уровню	 развития	 западноевропейского	 светского	 религиове-
дения.	Например,	у	М.	Грушевского	религия	представала	как	“путь”	в	мир	
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высших	смыслов,	ценностей,	идеалов.	Согласно	экзистенциалистским	виде-
нием	А.	Рычинского,	религия	выражает	состояние	внутренней	праведности	
лица	 —	 единственного	 достойного	 состояния	 существования.	 В	 наследии		
В.	 Липинского	 религия	 называется	 способом	 мистического	 единения	 лица	
или	сообщества	с	Высшими	силами.	У	М.	Шаповала,	взгляды	которого	близ-
ки	к	социологическим	подходам	о	сущности	и	происхождения	религии,	она	
представляет	собой	совокупность	взглядов	и	поступков,	с	помощью	которых	
происходит	разделение	мира	на	обычную	земную,	“естественную”	и	надзем-
ную,	сверхъестественную,	святую	части	[1].

Первой	 организационной	 формой	 существования	 украинского	 религи-
оведения	стал	созданный	в	1931	г.	в	составе	Института	философии	и	есте-
ствознания	 антирелигиозный	 сектор.	 После	 ряда	 реорганизаций,	 в	 1957	 г.	
в	 Институте	 философии	 в	 Киеве,	 подчиненном	 Академии	 наук,	 появился	
отдел	научного	атеизма	(с	1991	г.	—	Отделение	религиоведения).	Через	два	
года	специализированная	религиоведческая	кафедра	была	создана	на	фило-
софском	факультете	Киевского	университета	им.	Тараса	Шевченко.	Долгое	
время	кафедра	имела	монополию	на	учебное	методическое	обеспечение	пре-
подавания	 курсов	 основ	 религии	 и	 атеизма	 в	 высших	 учебных	 заведениях	
Украины.	

Далее	был	введен	обязательный	курс	“Основы	научного	атеизма”	для	ак-
тивизации	 антирелигиозной	 пропаганды,	 ведь	 религия	 считалась	 несовме-
стимой	с	будущим	коммунистическим	обществом,	которое	якобы	строилось	
в	СССР.	

С	начала	1990-х	гг.	во	всех	вузах	Украины,	как	обязательный,	преподается	
курс	религиоведения.	Он	входит	в	состав	философских	дисциплин,	поэтому	
на	философских	факультетах	изучения	религиоведения	производится	углу-
бленно.	Кроме	того,	во	многих	университетах	читаются	факультативные	кур-
сы	по	религиоведческой	проблематике.	На	базе	Отделения	религиоведения	
Института	философии	им.	Г.	С.	Сковороды	в	1993	году	была	создана	Украин-
ская	ассоциация	религиоведов.

На	ниве	богословской	науки	прославили	себя	много	выдающихся	укра-
инцев	—	стоит	упомянуть	имена	таких	деятелей	Православной	Церкви	как	
митрополит	Петр	Могила	(1633—1647),	митрополит	Филарет	Гумилевский	
(1805–1866),	 митрополит	 Илларион	 (Иван	 Огиенко)	 (1950–1972),	 выдаю-
щимся	представителем	греко-католической	богословской	мысли	можно	счи-
тать	митрополита	Андрея	Шептицкого	(1901–1944)	и	многих	других.	В	сво-
их	трудах	ученые	сосредоточили	внимание	на	противоречивой	роли	Церкви	
в	духовной	жизни	украинского	народа.	В	частности,	Иван	Огиенко	отмечал,	
что	украинская	Церковь	в	течение	подавляющего	большинства	истории	за-
щищала	культуру	украинского	народа	от	экспансии	как	со	стороны	Запада,	
так	и	России	[1,	с.	83].	

Религиозному	подъему	в	Украине	последних	десятилетий	способствова-
ло	также	появление	ряда	богословских	исследований,	которые	проводятся,	
как	правило,	в	пределах	организационных	структур	тех	или	иных	конфессий.	
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Так,	в	частности,	все	православные	конфессии	имеют	духовные	академии	и	
множество	семинарий.	В	распоряжении	протестантских	деноминаций	—	раз-
ветвленная	сеть	учебных	заведений,	однако	не	слишком	высокого	уровня.

По	своей	внутренней	структуре	религиоведение	является	полидисципли-
нарный	образованием.	Комплексность	религиоведения	объясняется	сложно-
стью	структуры	ее	объекта,	который	содержит	одновременно	материальные,	
духовные	 и	 социальные	 составляющие.	 До	 недавнего	 времени	 в	 структуре	
религиоведения	 выделялись	 лишь	 четыре	 дисциплины	 —	 философия	 ре-
лигии,	 социология	 религии,	 психология	 религии,	 история	 религии.	 Уже	 в	
прошлом,	XX	в.,	к	ним	добавились	еще	две	—	феноменология	религии,	гео-
графия	религии	[5].

Следует	отметить,	что	сначала	главное	внимание	в	религиоведении	уделя-
лось	истории	религий.	Даже	труды	по	философии,	социологии,	психологии	
религии	основывались,	прежде	всего,	на	историческом	материале.	

В	последние	десятилетия	XX	в.	процесс	специализации	религиоведения	
продолжался.	Появились	новые	его	сферы,	в	частности,	политология	и	этно-
логия	религии.	Политология	религии	изучает	взаимодействие	религиозного	
и	политического	факторов	развития	общества,	которые	могут	проявляться	
в	формах	сочетания	религиозной	и	политической	власти	в	разных	соотно-
шениях.	 Этнология	 религии	 прослеживает	 взаимосвязь	 и	 взаимодействие	
религии	и	народа	(этноса):	истоки	и	происхождение	этих	двух	феноменов,	
влияние	религии	на	формирование	народа	и	наоборот	то,	как	этнос	форми-
рует	свою	религию	и	какие	изменения	вносит	он	в	чужие	религии,	принимая	
их	как	свои.

В	научной	литературе	можно	встретить	и	указания	на	лингвистическое,	
сравнительное,	конфессиональное	религиоведение	[3,	с.	127–131].	При	этом	
следует	 подчеркнуть,	 что	 границы	 между	 религиоведением	 и	 другими	 от-
раслями	 социогуманитарного	 знания	 достаточно	 условны.	 Один	 и	 тот	 же	
исследователь	 может	 выступать	 в	 разных	 работах,	 даже	 в	 разных	 аспектах	
одной	научной	работы:	и	как	представитель	определенной	науки,	и	как	спе-
циалист	по	нескольким	религиоведческим	дисциплинам	одновременно.	

Наблюдения	 за	 авторефератами	 диссертаций,	 защищенных	 в	 Украине	
после	1991года,	также	свидетельствуют:	помимо	собственно	специалистов-
религиоведов	(специальность	09.00.11	в	области	философских	наук)	рели-
гиоведческая	проблематика	изучалась	в	диссертациях	по	другим	специаль-
ностям	 —	 исторической,	 географической,	 социологической,	 политической,	
проблемам	государственного	управления.

Говоря	о	современных	проблемах	религиоведения,	особо	актуальной	оста-
ется	вопрос	о	формировании	научных	кадров	в	данной	области.	Сегодня	раз-
работкой	 указанных	 направлений	 в	 первую	 очередь	 занимаются	 три	 учре-
ждения	Национальной	академии	наук	Украины:	Отделение	религиоведения	
Института	философии	имени	Г.	С.	Сковороды,	Институт	истории	Украины	
и	Институт	востоковедения	имени	А.	Крымского.	Потенциальными	“кузни-
цами	кадров”	для	этих	учреждений	в	рамках	названых	направлений	научных	
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исследований	являются,	прежде	всего,	университеты,	где	существует	специ-
альность	“религиоведение”.	Таких	университетов	в	Украине	более	10	и,	как	
правило,	подготовка	религиоведов	ведется	на	философских	факультетах.	При	
этом	подготовка	в	рамках	“бакалаврата”	ведется	за	счет	предметов	по	выбору,	
поскольку	отдельная	специальность	“религиоведение”	существует	только	на	
образовательно-квалификационных	уровнях	“специалист”	и	“магистр”.	

Включение	 религиоведения	 в	 перечень	 направлений,	 по	 которым	 осу-
ществляется	 подготовка	 специалистов	 в	 высших	 учебных	 заведениях	 по	
образовательно-квалификационному	 уровню	 бакалавр	 (постановление	 Ка-
бинета	министров	Украины	от	13	декабря	2006	г.	№	1719),	даст	возможность	
улучшить	подготовку	религиоведов,	благодаря	введению	в	программу	обуче-
ния	большего	объема	как	религиоведческих	курсов,	так	и	иных	социо-гума-
нитарных	дисциплин	(в	первую	очередь	исторических	и	социологических).

Кроме	 того,	 в	 религиоведческую	 магистратуру	 можно	 поступить,	 имея	
образовательный	диплом	бакалавра	философии,	то	есть,	например,	историки	
и	социологи	поступить	в	магистратуру	по	религиоведению	просто	не	могут.	
Казус	заключается	в	том,	что	социологи	и	историки	в	нашей	стране	без	про-
блем	могут	защитить	кандидатскую	или	докторскую	диссертацию	по	специ-
альности	“09.00.11	–	религиоведение”,	получив	ученую	степень	по	философ-
ским,	историческим	или	социологическим	наукам.	

Таким	 образом,	 с	 одной	 стороны,	 признается	 “междисциплинарный	 ха-
рактер”	религиоведения,	а	с	другой	—	в	образовательной	сфере	религиовед-
ческая	 подготовка	 зиждется	 исключительно	 на	 философском	 фундаменте.	
Однако	насколько	корректен	данный	подход?

Из	перечня	“Основных	научных	направлений	и	важнейших	проблем	фун-
даментальных	исследований…”	мы	видим,	что	религиоведы	в	сфере	научных	
исследований	востребованы,	в	том	числе	и	как	историки	религии,	и	как	со-
циологи	религии,	и	как	востоковеды	[2].	Не	логичнее	ли	готовить	магистров	
религиоведения	 не	 только	 на	 основании	 наличия	 образовательного	 уров-
ня	“бакалавр	философии”,	но	также	(как	минимум)	социологии	и	истории		
(а	возможно	также	психологии	и	филологии)?	Такой	шаг	позволит	формиро-
вать	более	компетентные	религиоведческие	кадры,	владеющие	эмпирически-
ми	методами	исследования	религии,	чему	не	учат	на	философских	факульте-
тах.	При	этом	в	данной	ситуации	будет	возможным	не	только	поступление	
в	религиоведческую	магистратуру	на	философских	факультетах	социологов	
и	историков,	но	и	открытие	религиоведческих	отделений	на	исторических	и	
социологических	факультетах.

Таким	образом,	в	контексте	улучшения	образовательной	подготовки	ре-
лигиоведов	необходимо	приветствовать	инициативу	в	ежегодном	послании	
Президента	 Украины	 относительно	 введения	 предмета	 “Сравнительная	
история	 религий”	 в	 рамках	 школьной	 программы.	 Западными	 коллегами	
была	обнаружена	четкая	связь	между	уровнем	религиоведческой	подготов-
ки	студентов	и	наличием	уроков	религии	в	средней	образовательной	школе	
страны:	 существование	 подобных	 предметов	 в	 школе	 делает	 абитуриентов	
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более	подготовленными	в	данной	отрасли	знания.	При	этом,	чем	менее	кон-
фессиональный	и	более	светский	школьный	предмет,	тем	более	высокий	уро-
вень	знаний	у	студентов-религиоведов	[6,	c.	31].

В	последние	годы	все	чаще	можно	услышать	о	том,	что	религиоведение	
имеет	 прикладной	 характер	 и,	 соответственно,	 от	 религиоведов	 ожидают	
определенной	 “экспертной	 оценки”,	 “рекомендаций”	 или	 даже	 активного	
участия	в	религиозной	жизни	Украины.	Безусловно,	образовательная	подго-
товка	религиоведов	должна	учитывать	эти	ожидания	со	стороны	общества	и	
государства.	Однако	необходимо	помнить	о	том,	что	религиоведение	невоз-
можно	без	определенного	набора	теоретических	и	“неактуальных”	проблем,	
часто	 непонятных	 неискушенному	 религиоведением	 обывателю.	 Религио-
ведческая	подготовка	не	может	не	содержать	знаний	о	даосизме,	австралий-
ском	тотемизме,	синто,	шаманизме	и	т.	д.,	несмотря	на	то,	что	большинство	
этого	материала	не	будет	иметь	практического	применения	в	украинском	об-
ществе.	Однако	тематическое	ограничение	программы	обучения,	например,	
христианством,	государственно-церковными	отношениями,	свободой	совес-
ти	и	другими	насущными	для	Украины	вопросами,	вряд	ли	сформирует	ре-
лигиоведа	в	полном	смысле	этого	слова.	

Таким	образом,	вышеописанная	нами	ситуация	с	религиоведческим	обра-
зованием	не	позволяет	в	полной	мере	достичь	баланса	между	обязательным	
набором	 фундаментальных	 проблем	 и	 всем	 спектром	 потенциально	 при-
кладных	тем.	Ситуация,	безусловно,	улучшается	с	постепенным	введением	
двухгодичной	магистратуры,	но	для	дальнейшей	оптимизации	религиовед-
ческого	 образования,	 необходимо:	 1)	 внесение	 специальности	 “религиове-
дение”	в	образовательно-квалификационный	уровень	“бакалавр”;	2)	снятие	
ограничения	для	вступления	в	магистратуру	по	религиоведению	для	других	
специальностей,	кроме	философии;	3)	введение	в	школы	предмета	о	религии.	
Такие	шаги	позволят	выпускать	кадры	в	большей	степени	готовые	и	к	работе	
в	данной	отрасли.	

Кроме	 этого,	 существует	 много	 нерешенных	 теоретических	 и	 практиче-
ских	 проблем:	 остаются	 недоработанными	 принципиальные	 вопросы	 тео-
ретических	и	методологических	основ	религиоведения,	у	религиоведов	нет	
единства	в	определении	предмета	религиоведения,	его	научного	статуса	в	си-
стеме	гуманитарного	знания	и	т.	д.	

В	результате	этого,	авторитет	религиоведения	в	обществе,	как	в	теорети-
ческих,	так	и	практических	вопросах	ниже	необходимого	уровня.	Но,	тем	не	
менее,	остается	очевидным,	что	масштабность	задач	духовного	возрождения	
Украины	порождает	повышенную	ответственность	этой	науки	перед	общест-
вом,	которое	нуждается	в	сплоченности	и	стабильности,	национальном	един-
стве	и	солидарности,	межконфессиональном	мире	и	согласии.
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вЗаЄмодіЯ релігіЙних органіЗаЦіЙ  
та держави в сУчасніЙ Україні:  

очікУваннЯ та реальність 

Взаємодія	релігійних	організацій	з	державою	може	приймати	найрізнома-
нітніші	форми.	Є	крайні	полюси	—	від	повного	відчуження	цих	організацій	
від	держави,	яке	може	супроводжуватися	жорсткими	гоніннями,	до	повного	
підкорення	держави	релігійній	організації	(встановлення	теократичного	ре-
жиму).	Ці	полюси	є	крайнощами,	які	рідко	зустрічалися	в	 історії	людства,	
а	між	ними	міститься	розмаїття	станів,	коли	має	місце	або	домінування	(чи	
принаймні	перевага)	одного	із	суб‘єктів	державно-релігійних	відносин,	або	їх	
паралельне	існування	як	незалежних	гравців,	права	та	обов‘язки	кожного	з	
яких	є	більш-менш	визначеними,	і	які	поважають	одне	одного.

В	ХХ	столітті	серед	соціологів	та	релігієзнавців	популярною	була	теорія	
секуляризації,	яка	прив’язувала	процеси	модернізації	до	втрати	релігією	сво-
го	суспільного	значення,	та	переходу	її	виключно	на	індивідуальний	рівень.	
Відповідно,	передбачалося,	що	історичну	динаміку	змін	місця	релігії	в	сус-
пільному	житті	(зокрема	й	з	точки	зору	взаємодії	з	державою)	можна	опи-
сати	як	рух	від	першого	вказаного	вище	полюсу	(тобто	панування	релігії	та	
особливого	місця	релігійних	організацій	в	системі	суспільної	регуляції),	до	
поступового	відходу	цих	організацій	від	безпосереднього	впливу	на	державу,	
аж	до	перетворення	Церкви	на	фактично	одну	з	громадських	організацій.	Але	
непогано	описуючи	історичну	динаміку	переходу	від	традиційних	до	модер-
них	суспільств,	ця	теорія	виявилася	не	настільки	точною	у	своїх	прогнозах.	
Секуляризація	(якщо	її	розуміти	як	очевидна	перевага	світських,	мирських	
елементів	життя	над	релігійними)	в	країнах	Західної	Європи	та	європейській	
частині	колишнього	СРСР	вочевидь	досягла	значного	поширення,	але	навіть	
в	цих	країнах	релігія	та	Церкви	не	полишають	соціальну	сцену;	вони	продов-
жують	бути	присутніми	в	інформаційному	полі,	на	них	якоюсь	мірою	мають	
зважати	політики,	чимала	частина	людей	прислухаються	до	думки	Церкви	
як	з	моральних	питань,	так	і	з	питань	політики.	Отже	питання	вибудовуван-
ня	відносин	між	світськими	владними	структурами	та	релігійними	організа-
ціями	залишається	актуальним.

Система	взаємодії	між	державою	та	релігійними	організаціями	визнача-
ється	взаємним	балансом	прагнень	та	можливостей	суб’єктів	цієї	взаємодії.	
З	одного	боку,	в	різних	соціально-політичних	ідеологіях	містяться	різні	уяв-
лення	про	суспільну	роль	релігії.	Консервативні	політичні	течії	продовжу-
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ють	вбачати	в	релігії	один	з	елементів	суспільної	стабільності	та	збереження	
традицій;	 відповідно,	 у	 випадку	 їх	 приходу	 до	 влади	 взаємодія	 держави	 та	
Церкви	інтенсифікується,	держава	починає	активніше	підтримувати	Церкви,	
натомість	очікуючи	від	них	зворотної	підтримки.	Для	соціалістичних	та	фа-
шистських	режимів	релігія	та	Церква	є	чужими,	або	навіть	сприймаються	як	
ворожі,	звідси	й	як	мінімум	відчуження	відповідних	режимів	від	Церков,	або	
й	навіть	відкрита	агресія.	Ліберальні	політичні	режими	є	індивідо-орієнтова-
ними,	тому	для	них	релігійність,	належність	до	Церкви,	є	особистою	справою	
людини,	яку	вона	не	повинна	нав’язувати	іншим.	Відповідно,	релігійні	орга-
нізації	 розглядаються	 в	 таких	 режимах	 як	 одна	 з	 громадських	 організацій,	
чия	діяльність	нічим	принципово	не	відрізняється	від	діяльності	інших	по-
дібних	 організацій.	 Їм	 надається	 свобода	 діяльності,	 але	 спроби	 втручання	
Церков	у	світські	справи	(якими	вважаються	практично	все,	що	пов’язано	з	
управлінням	суспільством)	викликають	нерозуміння	і	несприйняття.

З	 другого	 боку,	 різні	 Церкви	 по	 різному	 сприймаються	 своє	 місце	 в	 су-
спільстві	і,	відповідно,	по	різному	намагаються	вибудовувати	свої	відносини	
з	 державою.	 Якщо	 розглядати	 лише	 домінуюче	 в	 Україні	 християнство,	 то	
внаслідок	різних	умов	існування	три	його	основні	гілки	(православ’я,	като-
лицизм	 та	 протестантизм)	 вирішують	 це	 питання	 принципово	 по	 різному.	
Для	 православної	 Церкви	 традиційно	 притаманним	 способом	 відносин	 з	
державою	є	повага	та	підкорення.	Православні	Церкви	завжди	намагалися	
вбудовуватися	у	існуючу	політичну	систему,	ставати	її	частиною.	В	цьому	є	
свої	 переваги	 (отримання	 гарантій	 свого	 домінування	 на	 певній	 території,	
матеріальна	та	 інформаційна	підтримка	з	боку	держави),	проте	є	й	суттєві	
недоліки,	 пов‘язані	 із	 залежністю	 від	 держави,	 від	 коливань	 поточного	 по-
літичного	 курсу,	 необхідність	 демонстрації	 лояльності	 та	 підтримки	 навіть	
тій	владі,	яка	зовсім	не	є	взірцем	християнських	чеснот.	І	результатом	такої	
“співпраці”	може	ставати	втрата	Церквою	легітимності	в	очах	віруючих,	які	
сьогодні,	 внаслідок	 значної	 індивідуалізації	 не	 лише	 у	 питаннях	 побудови	
свого	світського	життя,	але	й	власних	релігійних	уявлень,	значно	менш,	ніж	
раніше,	схильні	орієнтуватися	на	думку	Церкви.	Тому	співпраця	з	нелегіти-
мною	владою	зменшує	легітимність	і	Церкви.

Інший	підхід	до	питання	взаємодії	з	державою	демонструють	католиць-
ка	Церква	та	протестанти.	Вони	обрали	шлях	не	симбіозу	з	державою,	 і	не	
протистояння	їй,	а	співробітництва	в	питанні	побудови	та	захисту	гуманного	
суспільства	(враховуючи	те,	що	будь-яка	держава	прагне	збільшувати	свою	
владу	та	регулювання	настільки,	наскільки	їй	це	довзоляє	суспільство).	Тобто	
співробітничаючи	з	державою	там,	де	це	не	суперечить	власній	моральній	по-
зиції	цих	Церков,	і	активно	виступаючи	в	якості	представника	громадськості	
в	тих	випадках,	коли	держава	намагається	порушувати	“суспільний	договір”,	
ці	Церкви	стають	одним	з	елементів	громадянського	суспільства.

І	в	умовах	сучасної	України,	яка	пройшла	шлях	як	“природної”,	так	і	на-
сильницької	секуляризації,	населення	якої	значною	мірою	втратило	тяглість	
своєї	віри,	у	якого	у	вірі	переважає	не	духовний,	а	матеріальний	компонент	
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(орієнтація	на	переважно	ритуальної	сторони	релігії,	а	не	на	духовний	зміст	
релігійних	вчень),	представники	влади	якої	далеко	не	є	взірцями	морально-
сті,	найбільш	оптимальним	та	перспективним	з	точки	зору	зайняття	певного	
місця	в	соціальному	полі,	є	не	опора	на	державу,	а	взаємодія	з	нею	в	якості	
захисника	цінностей	громадянського	суспільства.
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великоБолгарские корни УкраинскоЙ 
христианскоЙ госУдарственности

Политическая	история	Украины	представляется	запутанной	и	в	таком	за-
путанном	виде	вталкивается	в	сознание	граждан	посредством	легализован-
ной	 державой	 деятельности	 профессорско-преподавательского	 состава	 ак-
кредитованных	ВУЗов	и	учителей	средних	школ	Украины,	России	и	других	
государств.

Эффект	такой	путаницы	не	настолько	безобиден	как	может	показаться	на	
первый	взгляд.	Цена	вопроса	здесь	это	“блага	и	долголетие”,	которые	явля-
ются	обетованием	соблюдающим	пятую	заповедь	Закона	Божия:	“чти	отца	
своего	и	матерь	свою”.	Данная	заповедь	предполагает	почитание	не	только	
своих	 непосредственных	 родителей	 гражданами	 Украины,	 а	 и	 всех	 своих	
предков,	 что	 в	 целом	 составляет	 предмет	 истории	 державности	 Украины,	
является	источником	ее	суверенитета,	свободы,	материального	благососто-
яния,	здоровья	и	долголетия	граждан,	а	также	положительной	динамики	де-
мографических	процессов	в	Украине.

Начнем	со	следующего.	Обратим	внимание	на	ст.	20	Конституции	Укра-
ины:	“Головним	елементом	великого	Державного	Герба	України	є	Знак	Кня-
жої	Держави	Володимира	Великого	(малий	Державний	Герб	України)”	[1].	
По-русски	это	звучит	так:	“Главным	элементом	большого	Государственного	
Герба	Украины	является	Знак	Княжеского	Государства	Владимира	Велико-
го	(малый	Государственный	Герб	Украины)”.	О	каком	княжеском	государ-
стве	здесь	идет	речь?	Речь	здесь	идет	о	Владимире,	крестившем	Русь,	и	о	
его	княжеской	державе	“Киевская	Русь”.	Следовательно	основой	державно-
сти	Украины	Конституция	Украины	предлагает	считать	именно	“Киевскую	
Русь”.	В	принципе	у	Киевской	Руси	кроме	Украины	могут	найтись	еще	де-
ти,	такие	например	как	Российская	Федерация,	или	Беларусь.	В	этой	свя-
зи	вместо	полемики	по	этому	вопросу	приведем	высказывание	Аристотеля:	
“Пусть	мне	дороги	друзья	и	истина,	однако	долг	повелевает	отдать	предпоч-
тение	истине”.	Ведь	о	цене	ошибки	в	этом	вопросе	“блага	и	долголетие”	мы	
уже	говорили.

Теперь	проверим:	что	за	держава	Киевская	Русь,	и	откуда	Русь,	взялась	
в	Киеве?	Для	ответа	на	эти	вопросы	обратимся	к	авторитетному	летописцу	
Нестору	и	его	не	менее	авторитетной	“Повести	временных	лет”	[2].

По	 летописной	 хронологии	 брат	 первого	 русского	 князя	 Рюрика	 князь	
Олег,	взяв	с	собой	малолетнего	наследника	Русской	державы	Игоря	(сына	
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Рюрика),	предпринял	военный	поход	из	Новгорода	на	Киев.	В	882	году	Олег	
убил	Аскольда	и	Дира,	захватил	Киев	и	объявил	его	матерью	городов	Рус-
ских:	“И	сел	Олег,	княжа,	в	Киеве,	и	сказал	Олег:	“Да	будет	это	мать	городам	
русским”.	То	есть,	если	верить	Повести	временных	лет,	до	882	года,	как	гово-
рится,	в	Киеве	Русью	и	не	пахло.

Кого	 же	 захватил	 Олег	 в	 882	 году?	 Итак	 882	 год.	 Князь	 Олег	 захваты-
вает	 Киев.	 Киевляне	 начинают	 платить	 ему	 дань.	 Вот	 как	 об	 этом	 говорит	
летописец:	“В	год	885	послал	(Олег)	к	радимичам,	спрашивая:	“Кому	даете	
дань?”.	Они	же	ответили:	“Хазарам”.	И	сказал	им	Олег:	“Не	давайте	хазарам,	
но	платите	мне”.	И	дали	Олегу	по	щелягу,	как	и	хазарам	давали.	И	властвовал	
Олег	над	полянами,	и	древлянами,	и	северянами,	и	радимичами,	а	с	уличами	
и	тиверцами	воевал”.	Здесь	мы	делаем	вывод	о	том,	что	в	тот	момент	одного	
поработителя	—	хазар	сменил	другой	поработитель	—	русь.

Как	известно	поработитель	никогда	не	сможет	навести	порядка	на	пора-
бощаемой	земле.	Но	зададим	еще	один	вопрос:	раньше,	было	ли	такое	время,	
когда	народ	киевский	был	свободен?	Что	было	до	хазар?	

Ответ	на	этот	вопрос	следующий.	В	631	году	на	территории,	занимающей	
Поднепровье,	восточную	часть	Крыма,	Дон	и	Кубань	возникла	держава	под	
названием	Великая	Болгария.	Ее	возникновение	связано	с	поражением	авар	
под	 Константинополем.	 Болгары,	 входившие	 в	 состав	 аварского	 каганата,	
и	участвовавшие	в	осаде	Константинополя,	после	поражения	под	Констан-
тинополем	вышли	из	состава	аварского	каганата	и	обратились	к	Византий-
скому	императору	Ираклию	с	тем,	чтобы	Византия	признала	независимость	
Болгарской	державы.

Византийский	 историк	 Никифор	 (IX	 в.)	 пишет:	 “(Куврат)	 прислал	 по-
слов	к	Ираклию	и	заключил	с	ним	мир,	который	они	сохраняли	до	конца	сво-
ей	жизни.	И	Ираклий	послал	ему	подарки	и	удостоил	сана	патрикия”.

Хан	Кубрат,	правитель	Великой	Болгарии,	стал	во	главе	Болгарской	дер-
жавы	промыслительно.	Поражение	аварского	войска	под	Константинополем,	
в	составе	которого	находились	болгарские	войска,	носило	чудесный	харак-
тер.	Произошло	чудо	в	результате	погружения	Константинопольским	патри-
архом	ризы	Богородицы	в	воды	залива.	Византийская	армия	отсутствовала.	
Город	защищал	небольшой	гарнизон.	Ничто	не	предвещало	поражения	авар.	
И	тут	произошло	чудо:	аварские	и	болгарские	корабли,	находящиеся	в	зали-
ве,	в	мгновение	ока	были	потоплены.	Свидетельство	об	этом	событии	запе-
чатлено	в	акафисте	Пресвятой	Богородице	“Взбранной	Воеводе”,	написание	
которого	связывают	с	победой	Константинополя	над	аварами	и	болгарами	в	
626	году.	Хан	Кубрат	воспитывался	при	дворе	византийского	императора	и	
в	детстве	был	крещен.	Можно	считать,	что	обретение	Болгарской	державой	
независимости	связано	с	христианизацией	болгар	и	последующим	их	союзом	
с	 Византией,	 скрепленными	 дарованием	 Болгарскому	 хану	 Византийским	
императором	титула	патриция.	По	канонам	того	времени	христианская	дер-
жава	утверждалась	присягой	подданных	на	верность	монарху.	Такая	присяга	
имеет	религиозное	содержание	и	содержит	указание	на	то,	что	нарушитель	
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этой	присяги,	а	также	все	его	потомки	отлучаются	от	Святой	Троицы.	Что	же	
из	этого	следует?

Приведем	несколько	фактов,	на	которые	пытаются	закрыть	глаза	те,	кто	
требует	от	граждан	Украины	признания	того,	что	их	державность	произош-
ла	от	Руси	(не	свои	конечно	же,	а	глаза	тех	людей,	в	порабощении	которых	
они	заинтересованы).	И,	дабы	открыты	были	глаза	и	телесные	и	душевные,	
взглянем,	на	фото.

сокровища из захоронения хана кубрата

Что	же	тут	такого?	Это	три	перстня,	найденные	в	захоронении	хана	Кубра-
та,	два	из	которых	принадлежат	Кубрату,	и	имеют	надписи:	“Кубрат	владе-
тель	Великой	Болгарии”	и	“Кубрат	патриций”.	Где	обнаружено	это	захороне-
ние?	Находится	оно	в	районе	села	Малая	Перещепина	Полтавской	области.	
Это	захоронение	обнаружено	12	мая	1912	года.	Где	теперь	находки	из	этого	
захоронения?	 В	 Санкт-Петербурге,	 а	 если	 точнее,	 то	 —	 в	 Государственном	
Эрмитаже	[3].

Что	 еще	 найдено	 в	 Малой	 Перещепине	 в	 1912	 году?	 Клад	 составляют		
50	килограмм	серебряных	и	25	килограмм	золотых	вещей.	Среди	них	пряжка	
Патриция,	золотой	Меч.	Публикация	об	этой	находке	была	осуществлена	в	
1997	году.	То	есть,	до	этого	времени:	во	времена	царской	России	и	в	советское	
время	информация	об	этой	находке	была	необщедоступной.

Теперь	 о	 присяге.	 Для	 человека,	 верного	 Богу,	 особенные	 значимость	 и	
смысл	 имеют	 обещания.	 Обещание	 верности	 монарху	 освящено	 церковью.	
Церковь	же	создана	Богом	и	по	его	обещанию	будет	стоять	до	второго	при-
шествия	Бога	и	Страшного	Суда	(Мф.	16:	 “и	Я	говорю	тебе:	 ты	—	Петр,	и	
на	 сем	 камне	 Я	 создам	 Церковь	 Мою,	 и	 врата	 ада	 не	 одолеют	 ее	 и	 дам	 те-
бе	ключи	Царства	Небесного:	и	что	свяжешь	на	земле,	то	будет	связано	на	
небесах,	и	что	разрешишь	на	земле,	то	будет	разрешено	на	небесах”.).	И	вот	
церковь	русская	на	соборе	1613	года	постановила	всем	жителям	Владимир-
ского,	Московского	и	всех	государств	Российского	царства	принять	присягу	
на	верность	российскому	монарху.	Текст	этой	присяги	такой:	Во Имя Отца 
и Сына и Святаго Духаутвержденная грамота великаго всероссійскаго собора 
въ Москвѣ церковнаго и земскаго, 1613 года (21 февраля ) о призваніи на цар-
ство Михаила Ѳеодоровича Романова Послалъ Господь Свой Святый Духъ въ 
сердца всѣхъ православныхъ христiанъ, яко едиными усты вопiяху, что бы-
ти на Владимiрскомъ и Московскомъ и на всѣхъ Государствахъ Россiйскаго 
Царства, Государемъ, Царемъ и Великимъ Княземъ всея Россiи Самодержцемъ, 
Тебѣ, Великому Государю Михаилу Ѳеодоровичу. Цѣловали всѣ Животворный 
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Крестъ и обѣтъ дали, что за Великаго Государя, Богомъ почтеннаго, — Богомъ 
избраннаго и Богомъ возлюбленнаго, Царя и Великаго Князя Михаила Оеодоро-
вича, всея Россiи Самодержца, за Благовѣрную Царицу и Великую Княгиню, и за 
Ихъ Царскiе Дѣти, которыхъ Имъ, Государямъ, впредь Богъ даетъ, души свои 
и головы положити и служити Имъ, Государямъ нашимъ вѣрою и правдою, 
всѣми душами своими и головами. Заповедано, чтобы Избранник Божий, Царь 
Михаил Феодорович Романов был родоначальником Правителей на Руси из рода 
в род, с ответственностью в Своих делах перед Единым Небесным Царем. И 
кто же пойдет против сего Соборного постановления – Царь ли, Патриарх ли, и 
всяк человек, да проклянется таковой в сем веке и в будущем, отлучен бо будет 
он от Святой Троицы. И иного Государя, мимо Государя Царя и Великаго Князя 
Михаила Ѳеодоровича, всея Россiи Самодержца; и Ихъ Царскихъ Дѣтей, кото-
рыхъ Имъ Государямъ впредь Богъ даетъ, искати и хотѣти иного Государя изъ 
какихъ людей ни буди, или какое лихо похочетъ учинити; то намъ боярамъ, и 
окольничьимъ, и дворянамъ и приказнымъ людямъ, и гостемъ, и дѣтямъ бо-
ярскимъ, и всякимъ людямъ на того измѣнника стояти всею землею за одинъ. 
Прочтоша сiю Утвержденную Грамоту на Великомъ Всероссiйскомъ Соборѣ, и 
выслушавъ на большее во вѣки укрѣпленiе — быти такъ во всемъ потому, какъ 
въ сей Утвержденной Грамотѣ писано. А кто убо не похощетъ послушати сего 
Соборнаго Уложенiя, его же Богъ благослови; и начнетъ глаголати ино, и молву 
въ людяхъ чинити, то таковой, аще отъ священныхъ чину, и отъ Бояръ, Цар-
скихъ синклитъ, и воинскихъ, или инъ кто отъ простыхъ людей, и въ какомъ 
чину не буди; по священнымъ правиламъ св. Апостолъ, и Вселенскихъ седми 
Соборовъ — св. Отецъ, и Помѣстныхъ; и по Соборному Уложенiю всего извер-
женъ будетъ, и отъ Церкви Божiей отлученъ, и Святыхъ Христовыхъ Таинъ 
прiобщенiя; яко раскольникъ Церкви Божiей и всего православнаго христiанст-
ва, мятежникъ и разоритель Закону Божiю, а по Царскимъ Законамъ месть 
воспрiиметъ; и нашего смиренiя и всего освященнаго Собора, не буди на немъ 
благословенiя отъ нынѣ и до вѣка. Да будетъ твердо и неразрушимо въ будущая 
лѣта, въ роды и роды, и не прейдетъ ни едина черта отъ написанныхъ въ ней. 
А на Соборѣ были Московскаго Государства изо всѣхъ городовъ Россiйскаго Цар-
ства, власти: митрополиты, епископы и архимандриты, игумены, протопопы 
и весь освященный Соборъ. Бояре и окольничiе, чашники и стольники и стряп-
чiе (придворные чины), думные дворяне и дiяки (министры) и жильцы. Дворя-
не большiе и дворяне изъ городовъ. Дiяки изъ приказовъ (министерств). Головы 
(офицеры) стрѣлецкiе, и атаманы казачьи, стрѣльцы и казаки торговые и по-
садскiе и великихъ чиновъ всякiе служилые и жилецкiе люди; и изъ всѣхъ горо-
довъ, всего Россiйскаго Царства выборные люди. Своеручные подписи: (слѣдуетъ 
больше восьмидесяти подписей, причемъ подисывались только грамотные).  
А уложена и написана бысть сiя Утвержденная Грамота за руками и за печать-
ми Великаго Государя нашего Царя и Великаго Князя Михаила Ѳеодоровича всея 
Россiи Самодержца, въ царствующемъ градѣ Москвѣ, въ первое лѣто царство-
ванiя его, а отъ сотворенiя мiра 7121-го.	Под	вратами	ада	Блаженный	Феофи-
лакт	(один	из	известных	христианских	толкователей	Священного	Писания)	
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разумеет	убийство	и	прелюбодеяние.	Так	вот:	ни	убийство	и	ни	прелюбоде-
яние	не	одолеют	того	что	утверждено	церковью.	В	данном	случае	мы	имеем	
ввиду	постановление	о	принятии	присяги	на	верность	царствующему	дому	
Романовых	жителями	Владимирского,	Московского	и	всех	государств	Рос-
сийского	 царства.	 Нас	 же	 интересует	 Украина	 и	 поэтому	 нам	 очень	 важно	
знать	какое	отношение	имеют	жители	Украины	к	дому	Романовых	и	к	этой	
присяге.	 Это	 важно	 во-первых,	 потому	 что	 имеют	 место	 настойчивые	 по-
пытки	считать,	что	эта	присяга	распространяется	и	на	жителей	Украины,	а	
во-вторых,	потому	что	в	присяге	речь	идет	об	отлучении	нарушителя	при-
сяги	от	Святой	Троицы,	то	есть	от	источника	жизни,	в	веке	сем	и	будущем.		
Для	 российских	 пропагандистов	 как	 бы	 все	 очень	 просто:	 Украина	 по	 их	
мнению	—	это	часть	территории	Российского	царства,	поэтому	все	жители	
Украины,	 которые	 не	 признают	 этой	 присяги	 и	 не	 верны	 дому	 Романовых	
подпадают	под	проклятие	и	отлучены	от	Святой	Троицы.	Но	в	этих	своих	
по-видимому	 благочестивых	 рассуждениях	 российские	 и	 пророссийские	
пропагандисты	по	своей	ли	невнимательности	или	еще	по	какой-то	другой	
причине	не	берут	во	внимание	то	обстоятельство,	что	в	1613	году	территория	
Украины	не	входила	в	состав	Российского	царства.	Поэтому	их	требования	о	
привлечении	жителей	Украины	к	ответственности	за	нарушение	этой	прися-
ги	не	имеют	достаточных	оснований.	Итак,	мы	выяснили,	что	присяга	1613	
года	на	верность	дому	Романовых	не	распространяется	на	жителей	Украины.

Следует	сказать,	что	в	истории	Украины	известна	еще	одна	попытка	подве-
сти	жителей	Украины	под	присягу	на	верность	дому	Романовых.	Эта	попытка	
была	сделана	в	1654	году	в	городе	Переяслав	[4].	Формат	этой	попытки	был	
такой:	во	время	публичной	церемонии	гетьман	(Богдан	Хмельницкий)	и	ка-
зацкая	старшина	Киевского,	Черниговского	и	Брацлавского	полков,	а	также	
жители	Переяслава	присягнули	в	том,	чтобы	“быть	им	с	землею	и	городами	
под	царскою	великою	рукою	неотступно”.	Договор	имел	форму	вассальско-
го	соглашения,	когда	одна	сторона,	признающая	себя	вассалом,	подчиняется	
власти	сюзерена,	одновременно	с	этим,	получая	право	управления	террито-
рией,	обязуясь	при	этом	нести	государственную	службу,	в	том	числе	и	воин-
скую	повинность.	В	общем,	по-другому	Украину	как	автономное	образова-
ние	на	тот	момент	никто	бы	не	признал.	Выбор	у	Богдана	Хмельницкого	был	
невелик:	он	выходил	из-под	власти	Польши	и	мог	выбрать	либо	Россию	либо	
Турцию	в	качестве	сюзерена.	Но	речь	в	нашем	повествовании	идет	о	религи-
озной	присяге,	а	в	этом	аспекте	решение	Переяславской	Рады	не	получило	
должной	 легитимизации.	 Для	 того,	 чтобы	 подвести	 жителей	 Украины	 под	
присягу,	к	нарушителю	которой	применяется	наказание	в	виде	отлучения	от	
Святой	Троицы,	необходимо	было	согласие	церковных	иерархов,	а	на	офици-
альной	церемонии	в	Переяславе	церковные	иерархи	со	стороны	украинских	
земель	отсутствовали.	Мало	того,	как	только	церковным	иерархам	киевской	
митрополии	было	предложено	подписать	договор,	то	они	во	главе	с	митро-
политом	Киевским	С.	Косовым	отказались	поддержать	Переяславский	до-
говор.	Украинский	историк	Михаил	Грушевский	считал,	что	Переяславский	
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договор	был	формой	вассальской	зависимости,	при	которой	сильнейшая	сто-
рона	(царь)	соглашалась	защищать	слабую	сторону,	не	вмешиваясь	в	ее	вну-
тренние	 дела.	 Слабая	 сторона	 обязывалась	 платить	 налоги,	 предоставлять	
военную	помощь	и	т.	д.	Мало	того,	ко	времени	празднования	300-летия	Пе-
реяславской	Рады	в	1954	году	была	приурочена	передача	Крымской	области	
из	состава	РСФСР	в	состав	УССР.	В	общем,	может	сложиться	впечатление,	
что	 Переяславская	 попытка	 присоединить	 Украинскую	 территорию	 к	 мос-
ковскому	царству,	в	какой-то	степени	удалась.	И	жители	украинских	земель	
в	той	или	иной	мере	раньше	или	позже	приняли	присягу	на	верность	москов-
скому	царю.	Но	на	самом	деле	это	не	так.	Во	времена	Богдана	Хмельницкого	
историческая	наука	не	владела	информацией	об	образовании	на	территории	
Украины	в	7-м	веке	христианской	державы	Великая	Болгария.	Это	во-пер-
вых.	Во-вторых,	церковные	иерархи	отказались	подписывать	Переяславский	
договор,	поэтому	клятва	об	отлучении	от	Святой	Троицы,	под	действие	кото-
рой	подпадал	нарушитель	присяги	о	верности	дому	Романовых	(московским	
царям),	для	жителей	Украины	законной	силы	не	имеет.	Мало	того,	поскольку	
христианская	державность	таки	утверждается	присягой	на	верность	монарху	
с	религиозным	смыслом,	то,	поскольку	такая	(христианская)	держава	(Вели-
кая	Болгария)	ранее	(в	7-м	веке)	существовала	на	территории	Украины,	то	
ее	граждане	в	свое	время	присягали	на	верность	своему	христианскому	мо-
нарху	хану	Кубрату.	Поэтому	присягать	иному	монарху,	пусть	даже	христи-
анскому	(речь	идет	о	московском	царе),	для	жителей	территории	Украины,	
которая	входила	в	состав	Великой	Болгарии	(Поднепровье,	восточная	часть	
Крыма,	Дон	и	Кубань),	означало	бы	нарушение	присяги	на	верность	своему	
христианскому	монарху,	то	есть	хану	Великой	Болгарии.	В	общем,	как	ни	па-
радоксально,	но	под	клятву	(санкцию)	присяги	на	верность	христианскому	
монарху	об	отлучении	от	Святой	Троицы,	которой	подвергался	нарушитель	
присяги,	подпадают	как	раз	те	жители	Украинских	земель,	входящих	в	состав	
Великой	Болгарии,	которые	присягали	на	верность	московскому	царю,	стано-
вясь	таким	образом	клятвопреступниками.	Поэтому	нарушителями	присяги	
на	верность	христианскому	монарху	и	таким	образом	подлежащими	отлуче-
нию	от	Святой	Троицы,	являются	те,	кто	присягает	на	верность	московским	
царям.	Жителям	Украины	остается	только	навести	порядок	в	своих	головах	и	
пресечь	попытки	пророссийских	церковных	и	нецерковных	агитаторов	под-
вести	 их	 в	 той	 или	 иной	 форме	 под	 принятие	 присяги	 московским	 царям.	
Сохранение	верности	своей	христианской	державе	и	своему	христианскому	
монарху	для	жителей	территории	Украины,	которая	входила	в	состав	Вели-
кой	Болгарии	(Поднепровье,	восточная	часть	Крыма,	Дон	и	Кубань)	означает	
соблюдение	пятой	заповеди	о	почитании	своих	предков	и	верное	осознание	
корней	 своей	 христианской	 державности.	 Следствием	 этого	 для	 них	 будет	
обещанное	Богом	в	пятой	заповеди	долголетие	и	благосостояние.	
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роль держави в матеріальномУ  
ЗаБеЗпеченні православної Церкви  

в гетьманЩині в дрУгіЙ половині XVII ст.

У	 ході	 Національно-визвольної	 війни	 під	 проводом	 Б.	 Хмельницького	
православна	церква	посіла	провідне	становище	в	українському	суспільстві.	
До	цього	часу	українське	православ’я	знаходилося	в	менш	привілейованому	
становищі	у	порівнянні	з	римо-католицькою	та	уніатською	церквами,	хоча	не	
зазнавало	соціально-економічних	утисків,	на	відміну	від	політичної	та	куль-
турної	сфер,	оскільки	влада	Речі	Посполитої	в	особі	польського	короля	по-
стійно	підтверджувала	право	православних	монастирів	та	церковних	ієрар-
хів	на	володіння	маєтностями.

Друга	 половина	 XVII	 ст.	 характеризується	 духовним	 відродженням	 та	
економічним	зміцненням	православної	церкви,	особливо	на	території	Ліво-
бережної	України	(Гетьманщини),	до	складу	якої	належав	й	Київ	з	навколи-
шніми	землями.	До	того	ж,	якщо	наслідком	революційних	подій	під	прово-
дом	Б.	Хмельницького	було	перетворення	основної	частини	селян	на	жителів	
“вільних	військових”	сіл,	то	упродовж	другої	половини	XVII	ст.	відбувається	
зворотній	 процес.	 Значна	 частина	 “вільних	 військових”	 сіл	 стає	 власністю	
православних	монастирів	та	козацької	старшини.	

Ще	гетьман	Б.	Хмельницький	підтвердив	за	православними	монастирями	
їхні	попередні	володіння	та	почав	роздавати	нові	села.	Цю	політику	прово-
дили	і	наступники	Хмельницького.	Особливо	масовими	роздачі	маєтностей	
світським	та	духовним	землевласникам	розпочалися	за	часів	гетьманування	
І.	Мазепи	(1687–1709).	Крім	підтвердження	старих	землеволодінь,	гетьман	
продовжував	надавати	у	приватне	володіння	церковним	інституціям	нові	ма-
єтності,	хоча	у	Коломацьких	статтях	1687	р.	було	вирішено	не	давати	монас-
тирям	нових	сіл.

У	цей	час	нові	села	отримали	Києво-Печерська	Лавра,	Лубенський	Мгар-
ський,	Прилуцький	Густинський	монастирі.	Також	нові	маєтності	були	нада-
ні	або	підтверджені	Пустинно-Миколаївському,	Братському	Богоявленсько-
му,	Кирилівському	і	Вознесенському	жіночому	(усі	в	Києві);	Батуринському	
Крупницькому,	Глухівському	та	іншим	монастирям,	єпископським	кафедрам	
Чернігова	та	Переяслава.

Так,	Братському	монастирю	було	передано	декілька	сіл	та	містечко	Стай-
ки	для	потреб	Києво-Могилянської	Академії,	а	Печерському	—	два	села	для	
утримання	лікарні	[4;	3, 246–247].	
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Жителі	сіл	(окрім	козаків,	що	виконували	військову	повинність),	розда-
них	 гетьманами,	 а	 також	 полковниками	 у	 володіння	 православних	 монас-
тирів,	 крім	 сплати	 державних	 податків	 та	 виконання	 такого	 ж	 характеру	
повинностей,	були	зобов’язані	виконувати	повинності	на	користь	духовних	
землевласників.	Водночас,	православні	монастирі	разом	із	козацькою	стар-
шиною	прагнули	захопити	також	села,	які	були	у	підпорядкуванні	влади	міст	
(магістратські	та	ратушні	села).	Останні	зверталися	до	гетьмана,	а	також	цар-
ського	 уряду	 з	 проханням	 видати	 охоронний	 документ	 (гетьманський	 уні-
версал,	царську	грамоту)	на	підтвердження	землеволодінь.

Наприкінці	XVII	cт.	на	території	Лівобережної	України	у	володіннях	пра-
вославних	монастирів	та	козацької	старшини	перебувало	не	менш	як	200	сіл,	
при	цьому	основні	монастирські	маєтності	знаходилися	в	північних	полках	
Гетьманщини,	зокрема	Київському,	Ніжинському,	Чернігівському,	Стародуб-
ському,	тоді	як	південніше	Лубен	та	Прилук	монастирям	належали	лише	по-
одинокі	села.	А	вже	на	1722	р.	у	володіннях	православних	монастирів	мешка-
ло	до	20	%	селян	Гетьманщини	[2,	16, 34].	

Крім	матеріального	забезпечення	православної	церкви	урядовці	Гетьман-
щини	брали	активну	участь	у	фінансування	будівництва	та	розвитку	церков	
і	монастирів.	Особливо	значну	роль	відіграв	у	цьому	гетьман	І.	Мазепа,	мати	
якого	тривалий	час	була	ігуменею	Фролівського	жіночого	монастиря.	До	то-
го	ж,	гетьман	як	великий	меценат	та	культурний	діяч	прагнув	залучити	ду-
ховенство	та	підпорядкованих	йому	вчителів	до	розвитку	української	освіти,	
науки	та	культурного	життя	(варто	зазначити,	що	ректорами	та	викладачами	
Києво-Могилянської	Академії,	яку,	до	речі,	значною	мірою	фінансував	І.	Ма-
зепа,	були	представники	православного	духовенства.	Не	відставала	від	геть-
мана	в	підтримці	розвитку	православної	церкви	і	козацька	старшина.

Загалом	на	відбудову	старих,	будівництво	і	розвиток	нових	церков	та	мо-
настирів	гетьман	витратив	чималі	кошти,	які	могли	дорівнювати	річному	бю-
джету	Гетьманщини,	що	на	той	час	становив	приблизно	1,2	млн	польських	
злотих	(золотих)	або	240	тис.	російських	рублів	[4].	

Так,	 за	свідченням	комісії,	що	засідала	в	Бендерах	після	смерті	 І.	Мазе-
пи,	вона	не	могла	вирахувати	повної	суми	грошей,	що	її	витратив	гетьман	на	
будівництво	та	відбудову	православних	церков	і	монастирів.	Лише	на	позо-
лочення	бані	Печерської	церкви	було	виділено	20500	дукатів;	мур	довкола	
Печерського	монастиря	і	церков	обійшовся	в	мільйон;	великий	срібний	дзвін	
та	дзвіниця	до	Печерського	монастиря	коштували	73	тис.	золотих;	великий	
срібний	свічник	для	Печерської	церкви	—	2000	імперіалів;	золота	чаша	і	така	
ж	оправа	Євангелії	для	неї	—	2400	дукатів;	золота	митра	для	неї	—	3	тис.	дука-
тів;	позолочення	бані	митрополичого	собору	в	Києві	—	5	тис.	дукатів;	золота	
чаша	для	нього	—	500	дукатів;	відновлення	його	—	50	тис.	золотих;	церква	
Київської	Колегії	(Академії)	—	понад	200	тис.	золотих;	церква	св.	Миколая	
Київського	з	монастирем	—	понад	100	тис.	золотих;	відновлення	церкви	мо-
настиря	св.	Кирила	за	Києвом	—	понад	10	тис.	золотих;	вівтар	у	Межигір-
ському	монастирі	—	10	тис.	золотих;	на	будівництво	єпископського	собору	
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в	Переяславі	з	монастирем	було	витрачено	понад	300	тис.	золотих;	церкви	в	
Глухові	—	20	тис.	золотих	тощо	[3,	245–246;	1,	130–131].	

А	скільки	коштували	відбудова	та	будівництво	культових	споруд	Черні-
гова,	Прилук,	Лубен	та	інших	міст	і	сіл,	які	виконувалися	по	всій	території	
Гетьманщини	 в	 стилі	 козацького	 (мазепинського)	 бароко?	 При	 цьому	 слід	
згадати	активну	участь	в	цьому	процесі	представників	козацької	старшини	й	
навіть	рядових	козаків,	які	жертвували	церкві	певні	речі.	Та	й	заможні	пред-
ставники	 міщанства	 також	 брали	 участь	 в	 церковному	 будівництві.	 Варто	
підкреслити	роль	київського	міщанина	П.	Гудими	в	будівництві	 Іллінської	
церкви	на	Подолі	в	Києві	наприкінці	XVII	ст.

Таким	чином	активна	матеріальна	підтримка	православної	церкви	в	Геть-
манщині	в	другій	половині	XVII	ст.	з	боку	гетьмана	та	урядовців	свідчила	
про	 її	значення	в	розвитку	української	культури	та	підтримці	гетьманської	
влади.	
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БоротьБа За православнУ ЦерквУ в Україні 
на межі XVI–XVII століть

Напередодні	Берестейської	унії	українська	православна	спільнота	зіткну-
лося	зі	зростаючим	впливом	ідей,	які	несли	в	собі	критичні	оцінки	усталених	
в	офіційному	православ’ї	уявлень	і	концепцій.	Сучасні	греко-католицькі	до-
слідники	 акцентують	 увагу	 на	 трагічній	 ситуації	 наприкінці	 XVI	 ст.,	 якою	
Українська	Церква	була	поставлена	перед	вибором:	продовжувати	нерівну	і,	
здавалося,	безнадійну	боротьбу	за	своє	існування,	знаючи,	що	вижити	буде	
важко,	що	українському	народові	загрожує	латинізація	обряду	та	полоніза-
ція;	чи	піти	на	унію	з	Римом,	змінивши	свою	залежність	від	Константино-
польського	патріарха	на	опіку	Римського	папи.	Наразі	постало	питання:	ря-
тувати	Церкву,	жертвуючи	національною	самобутністю	народу,	чи	рятувати	
національну	самобутність,	реформуючи	Церкву.	

Початок	революційних	подій,	що	мали	місце	в	українському	православ’ї	
в	останнє	десятиліття	XVI	ст.,	пов’язують	із	візитами	в	Україну	Константи-
нопольського	 патріарха	 Єремії	 ІІ.	 Він	 двічі	 відвідав	 Київську	 митрополію.	
Вперше	—	1588	р.	на	своєму	шляху	до	Москви;	вдруге	—	1589	р.,	повертаю-
чись	до	Константинополя.

Влітку	 1589	 р.,	 на	 прохання	 львівських	 братчиків	 та	 ієрархії,	 Єремія	 ІІ	
зупинився	в	Литві	для	розгляду	нагальних	питань	Київської	митрополії.	За	
його	участю	відбулося	кілька	засідань	єпископського	собору	УПЦ	в	містах	
Вільно,	Бересті,	Супрасльському	монастирі	та	Тернополі.	Головними	рішен-
нями	цих	соборів	були:	запровадження	посади	патріаршого	екзарха,	яким	бу-
ло	обрано	Луцького	єпископа	Кирила	(Терлецького)	та	вирішення	супереч-
ки	між	Львівським	братством	та	єпископом	Гедеоном	(Балабаном).	Братство	
проголошувалося	ставропігійним,	що	підлягає	лише	владі	патріарха.	А	також	
заборонив	приїжджати	на	Русь	та	втручатися	в	церковні	справи	будь-яким	
духовним	особам	з	інших	патріархатів	окрім	Константинопольського	[1,	81].	

Акції	патріарха	щодо	української	Церкви	дали	поштовх	двом	процесам	у	
середовищі	православної	 ієрархії:	1)	здійснення	внутрішньої	реформи	цер-
ковного	життя;	2)	пошуку,	спочатку	незначною	частиною	єпископату,	а	потім	
і	його	більшістю,	шляхів	до	розриву	зв’язків	з	Константинополем	і	підпоряд-
кування	митрополичої	кафедри	Римові,	як	протест	проти	цих	акцій.

Візит	 Константинопольського	 патріарха	 Єремії	 ІІ	 до	 Речі	 Посполитої	 і	
Москви	надав	новий	поштовх	планам	перенесення	патріархату,	який	перебу-
вав	у	скрутному	положенні	в	мусульманському	середовищі.	Висувалися	ідеї	
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перенесення	патріархії	до	Вільна,	Києва,	Москви	або	Риму,	що	розглядалося	
як	перший	крок	до	унії	православних	з	католиками	[2,	45].	В	серпні	1588	р.	
один	 із	промоторів	унії,	Луцький	католицький	єпископ	Бернард	Мацейов-
ський,	звернувся	до	папського	нунція	з	пропозицією	використати	візит	Єре-
мії	ІІ	для	“унійного	тиску”	на	православних,	а	восени	того	ж	року	коронний	
канцлер	Я.Замойський	пропонував	Римові	план	перенесення	Константино-
польського	патріархату	до	Речі	Посполитої.	

Кінцевою	метою	східноєвропейської	подорожі	Єремії	ІІ	була	Москва,	де	
він	розраховував	роздобути	кошти	на	відбудову	поруйнованої	турками	під	
час	ув’язнення	патріарха	Константинопольської	кафедри.	Результатом	ста-
ло	 проголошення	 Єремією	 ІІ	 Московського	 патріархату,	 що	 спричинило	 в	
майбутньому	 серйозні	 зміни	 в	 Київській	 митрополії	 і,	 в	 кінцевому	 резуль-
таті,	справило	значний	вплив	на	подальший	хід	церковного	життя	в	Східній	
Європі.

Польський	король	Сигізмунд	ІІІ	та	патріарх	Єремія	ІІ	зустрілися	у	Віль-
но	у	1589	році.	В	результаті,	7	липня	було	видано	королівську	грамоту,	яка	
засвідчувала	визнання	юрисдикції	Константинопольського	патріархату	над	
Київською	 митрополією,	 узаконення	 права	 патріарха	 наглядати	 за	 станом	
справ	та	вести	судочинство	над	усім	духовенством	[3,	20].	Її	було	занесено	до	
Віленських	гродських	книг.	

Суперечливі	 рішення	 патріарха	 Єремії	 ІІ	 таїли	 в	 собі	 вибуховий	 потен-
ціал.	 Зіткнення	 митрополичої	 та	 екзаршої	 влади,	 протистояння	 ієрархії	 та	
братств,	 безпрецедентне	 посилення	 влади	 Константинополя	 у	 вирішенні	
внутрішніх	питань	митрополії	вели	до	напруження	суспільної	атмосфери.

Католицька	альтернатива	за	тих	обставин	виявилася	набагато	принадні-
шою	для	частини	церковної	ієрархії.	Рішення	про	відхід	від	Константинополя	
ухвалили	єпископи,	які	боялися	своїх	внутрішніх	реформаторів	із	братсько-
го	середовища	й	намагалися	запобігти	їхньому	союзові	з	Константинополем.

Однією	з	головних	ознак	внутрішньо	церковного	життя	Київської	митро-
полії	після	від’їзду	патріарха	Єремії	стало	регулярне	проведення	соборів	–	
практично	забуте	в	українській	Церкві	у	XVI	ст.	і	запроваджене	заново	Кон-
стантинопольським	патріархом.

Перший	із	соборів,	проведених	єпископами	після	від’їзду	Єремії,	відбув-
ся	навесні	1590	р.	в	Белзі.	Його	учасниками	були	єпископи:	новопризначе-
ний	патріарший	екзарх,	єпископ	Луцький	Кирило	(Терлецький),	Львівський	
Гедеон	(Балабан),	Пінський	Леонтій	(Пелчицький)	та	Холмський	Діонісій	
(Збіруйський).	На	території	останнього	власне	і	відбувся	собор,	про	діяль-
ність	 якого	 майже	 не	 збереглося	 скільки-небудь	 достовірних	 повідомлень.		
В	історіографії	висловлювалися	досить	обґрунтовані	думки	про	те,	що	собор,	
у	 якому	 не	 брав	 участі	 сам	 митрополит	 Михайло	 (Рогоза)	 та	 його	 прибіч-	
ник	—	тодішній	Володимирський	та	Берестейський	єпископ	Мелетій	(Хреб-
тович),	мав	опозиційний	щодо	митрополита	характер.

Головною	 темою	 засідань	 собору	 було	 очевидно,	 обговорення	 унійного	
питання.	В	червні	1590	р.	підписи	саме	цих	чотирьох	єпископів	—	учасників	



213

Белзької	наради	—	з’явилися	під	першою	єпископською	декларацією	унії.	На	
думку	М.	Грушевського,	ініціатором	унійної	акції	міг	виступити	Гедеон	(Ба-
лабан).	Мали,	очевидно,	свої	розрахунки	й	інші	учасники	собору.

Після	 смерті	 єпископа	 Афанасія	 (Терлецького)	 на	 Полоцьку	 кафедру	
шукали	кандидата,	що	був	би	прихильним	до	унії.	Таким	згодом	став	Гер-
ман	Григорій	(Загорського).	Пінському	єпископові	Леонтію	(Пелчицькому)	
(одному	 з	 ініціаторів	 унії),	 який	 у	 цей	 час	 тяжко	 захворів,	 підшукали	 на-
ступника	в	особі	Іони	(Гоголя).	Але	найбільшим	успіхом	унійної	партії	бу-
ла,	безумовно,	номінація	на	Володимирську	кафедру	після	смерті	єпископа	
Мелетія	(Хребтовича)	(активного	прибічника	митрополита)	берестейсько-
го	каштеляна	Адама	Потія.	Потій	активно	демонстрував	свою	готовність	до	
унії	з	Римом.

Тим	 часом	 православна	 опозиція,	 використавши	 всі	 засоби	 легального	
тиску	 на	 уряд	 у	 вигляді	 антиунійних	 резолюцій	 провінційних	 сеймів,	 про-
тестацій	і	т.	ін.,	готувалися	до	боротьби.	Проти	унії	виступила	більшість	мо-
настирів,	але	основною	силою	православних	залишався	світський	елемент:	
частина	магнатів,	шляхта	та	об’єднане	в	братських	організаціях	міщанство.

Настрій	обох	угруповань	був	досить	рішучим,	шляхи	до	відступу	—	відрі-
зані,	а	можливість	компромісу	та	порозуміння	здавалися	більш	ніж	примар-
ними.	Повною	мірою	це	стало	очевидно	у	Бересті	на	Соборах.

Головою	противників	унії	мав	стати	протосинкел	Константинопольського	
патріарха	Никифор.	Він	двічі	був	“місцеблюстителем”	Патріаршого	Престо-
лу	і,	згідно	з	рішенням	собору	східних	патріархів,	мав	першість	перед	митро-
политами.	З	Православного	Сходу	прибули	також	Кирил	Лукаріс	—	прото-
синкел	Олександрійського	патріарха	Мелетія	Пігаса,	а	також	декілька	інших	
високопоставлених	ієрархів.	Таку	саму	точку	зору	висловлювали	українські	
єпископи	—	Львівський	—	Гедеон	(Балабан)	та	Перемиський	—	Михаїл	(Ко-
пистенський),	монастирі,	клір	та	шляхта,	на	чолі	з	Костянтином	Острозьким.	

6–9	жовтня	1596	р.	у	Бересті	одночасно	відбулися	два	Собори:	унійний	та	
протиунійний.	 Протистояння	 між	 Соборами	 досягло	 піку	 напруження,	 що	
вилилося	 в	 обопільні	 звинувачення	 і	 прокльони.	 Протягом	 цих	 днів	 пред-
ставники	Соборів	намагалися	вести	переговори	про	примирення.	Але	все	за-
кінчилося	проголошенням	8	жовтня	унії	на	Соборі	на	чолі	з	митрополитом	
Михаїлом	(Рогозою),	після	чого	було	прийняте	рішення	позбавити	архієреїв	
та	клір,	які	не	прийняли	унію,	духовного	сану.	Потім	9	жовтня	1596	р.	право-
славний	Берестейській	Собор	видав	універсал	про	засудження	унії	та	її	іні-
ціаторів.	

До	 польського	 короля	 Сигізмунда	 ІІІ	 була	 вислана	 делегація	 на	 чолі	 з	
Матвієм	Малинським	та	Лаврентієм	Древінським	щодо	з’ясування	положен-
ня	УПЦ	в	Речі	Посполитій.	Нажаль	вона	зазнала	невдачі.	15	грудня	1596	р.	
було	оприлюднено	королівський	універсал,	яким	визнавалися	рішення	уній-
ного	собору	в	Бересті	і	практично	ставилася	поза	законом	Православна	Цер-
ква,	як	не	з’єднана	з	Римом:	“зазначені	Копистянський	і	Балабан	з	того	часу	
за	владик	та	єпископів	не	вважалися,	благословення	від	них	не	мали	брати	
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та	спілкування	з	ними	як	з	проклятими	не	мали…	за	постановою	Берестей-
ською…”	[4,	154–157].

Згідно	з	наявними	даними,	біле	духовенство	у	своїй	масі	підтримало	єпар-
хіальних	 ієрархів,	 тобто	 священики	 Львівської	 та	 Перемиської	 єпископій	
залишилися	 у	 православ’ї,	 священики	 інших	 єпархій	 підтримали	 унію	 (за	
винятком	 лише	 деяких	 протопопій	 та	 парафій	 Луцько-Острозької	 єпархії,	
які	 пішли	 за	 впливовим	 на	 Волині	 князем	 Костянтином	 Острозьким).	 На	
боці	 православ’я	 залишилася	 більшість	 монастирів.	 Проти	 унії	 виступив	
найбільший	з	них	—	Києво-Печерська	Лавра	на	чолі	зі	своїм	архімандритом	
Никифором	Туром.

Але	 внутрішньополітична	 ситуація	 в	 країні	 була	 на	 користь	 церковної	
унії,	 що	 виявилося	 у	 постановах	 органів	 державної	 влади.	 Першим	 після	
Берестя	 в	 Речі	 Посполитій	 був	 Варшавський	 сейм,	 призначений	 на	 лютий		
1597	р.	Вже	на	шляхетських	сеймиках,	що	скликалися	напередодні,	право-
славна	шляхта	рішуче	протестувала	проти	рішень	уніатського	собору,	а	Ві-
ленське	 та	 Львівське	 братства	 направили	 на	 сейм	 своїх	 представників.	 На	
самому	 сеймі	 православні	 намагалися	 (почасти	 небезуспішно)	 заручитися	
підтримкою	протестантських	послів,	але	в	цілому	він	закінчився	не	на	їхню	
користь.	На	сеймі	відбувся	суд	над	представником	Константинопольського	
патріархату,	 який	 був	 присутній	 на	 Берестейському	 православному	 собо-	
рі,	—	протосинкелом	Никифором.	Його	звинувачували	у	шпигунстві	на	ко-
ристь	Османської	імперії,	але	практично	це	був	суд	над	православними.	Піс-
ля	сейму	Никифора	було	ув’язнено	в	Магдебурзькій	фортеці,	де	він	і	помер	
[5,	80–82].	

З	огляду	на	загострення	боротьби	проти	унії	Олександрійський	патріарх	
Мелетій	Пігас	від	імені	Східних	патріархів	видав	постанову	про	екс	комуні-
кацію	уніатських	владик	навесні	1597	року	[6,	89].	Після	цього	патріарх	над-
силає	 князю	 Острозькому	 грамоти	 від	 4	 квітня	 та	 4	 жовтня	 1597	 року,	 що	
надають	 право	 Львівському	 єпископу	 Гедеону	 (Балабану),	 призначеному	
патріаршим	екзархом	православної	Київської	митрополії,	поставити	нового	
митрополита	та	єпископів,	замість	тих,	що	перейшли	до	унії	[7,	139].

Але	здійснити	це	на	практиці	не	вдалося.	За	польським	законодавством,	
яке	діяло	і	на	українських	теренах,	будь-яка	особа,	що	займала	поважну	поса-
ду,	мала	отримати	від	польського	короля	затвердження	на	ній.	Але	оскільки	
самі	 православні	 єпископи	 опинилися	 поза	 законом	 (не	 визнавалися	 світ-
ською	владою,	як	противники	унії),	то	і	обрати	ще	одного	архієрея	не	мали	
права.	

Ситуація	склалася	патова.	І	самі	не	могли,	і	ззовні	ніхто	не	міг	допомог-
ти.	Православні	єпископи	були	змушені	зосередитися	на	нагальних	справах	
у	своїх	єпархіях	та	почасти	допомагати	іншим.	Державна	влада	всіляко	пе-
решкоджала	 їх	 діяльності,	 що	 засвідчують	 офіційні	 виступи	 православної	
шляхти	на	сеймах.	

З	огляду	на	цю	ситуацію	стає	зрозумілим,	що	ніхто	не	може	висвячува-
ти	 священиків	 в	 інших	 єпархіях,	 окрім	 тих,	 що	 залишилися	 вірними	 Пра-
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вослав’ю.	Для	заповнення	парафіяльних	вакансій	звичним	стає	перманент-
ний	приїзд	кандидатів	на	священство	до	Гедеона	(Балабана)	з	усіх	єпархій	
митрополії.	Саме	на	цю	обставину	скаржився	Іпатій	(Потій)	у	своєму	листі		
1601	року	до	папи	Римського	[8,	172].

На	тлі	боротьби	за	релігійну	свободу	на	соціально-політичні	терени	ста-
ло	 виступило	 зближення	 між	 православною	 та	 протестантською	 шляхтою.		
У	Вільно	відбувся	шляхетський	з’їзд.	18	травня	1599	р.	був	утворений	полі-
тичний	союз,	який	засвідчив	“Акт	конфедерації”.	Тут	зазначалося,	що	у	світлі	
поширення	утисків	з	боку	латинян,	обидві	сторони	складають	союз	для	захи-
сту	своїх	прав	і	виступу	за	свободу	совісті	на	сеймах:	“не	допустимо	віднімати	
в	себе	прав…,	церкви,	собори,	кирхи	та	священнослужителів	будемо	охороня-
ти	й	захищати”	[9,	21].

У	той	же	час	почався	активний	відтік	православної	шляхти	до	унії	та	като-
лицтва.	Цей	процес	охопив	всію	митрополію	і	був	зумовлений	соціально-е-
кономічними	 та	 адміністративно-правовими	 перевагами,	 які	 надавалися	 в	
Речі	Посполитій	саме	цим	категоріям	населення.	Так	до	католицтва	відійшов	
старший	син	князя	Костянтина	Острозького	Януш,	який	став	краківським	
каштеляном,	та	ціла	низка	українських	шляхетських	родів.	

Отримуючи	звістки	про	спротив	унійній	справі	з	боку	православних	папа	
Римський	Климент	VIII	надсилає	від	3	квітня	1599	р.	листа	до	короля	Сигіз-
мунда	ІІІ	із	закликом	активніше	підтримувати	унію	і	вести	боротьбу	з	пра-
вославним	єпископством.	“Тому	прослідкуй	з	усією	пильністю	за	тим,	щоб	
єпископи-схизматики,	 які	 таємно	 засилаються	 Константинопольським	 па-
тріархом	у	твої	володіння,	не	підбурювали	народ	і	не	заохочували	до	таємних	
змов	на	превелику	шкоду	католицькій	вірі	і	душ	русинів”.	В	першу	чергу	це	
стосувалося	представників	православної	ієрархії	Балкан,	які	перебували	на	
території	України.	Відомо,	що	митрополит	Бєлградський	Лука	Сербин,	про-
живав	у	володіннях	князя	Костянтина	Острозького	і	неофіційно	виконував	
митрополичі	функції	на	теренах	України	на	прохання	Константинопольсько-
го	патріарха	[10,	163].

Певного	 успіху	 православним	 вдалося	 досягти	 тільки	 на	 березневому	
сеймі	1603	р.	Тоді,	в	обмін	на	підтримку	православними	послами	запропоно-
ваного	королем	податку	на	ведення	війни	в	Лівонії,	король	дозволив	обирати	
Києво-Печерського	архімандрита	з	числа	православних.	Грамотою	польсько-
го	короля	від	22	лютого	1605	р.	у	Києво-Печерському	монастирі	православ-
ним	архімандритом	став	Єлисей	(Плетенецький).	

Але	поступово	Православна	Церква	опиняється	на	межі	втрати	власної	іє-
рархії	і,	відповідно,	припинення	свого	існування.	У	1607	р.	помер	Львівський	
єпископ	Гедеон	(Балабан),	а	в	1609	р.	—	Перемиський	єпископ	Михайло	(Ко-
пистенський).	Ще	за	життя	Балабана	король	номінував	на	його	місце	Ісайю	
Балабана	—	племінника	Гедеона	[11,	354–358].	Однак	проти	цієї	кандидатури	
рішуче	виступило	Львівське	братство.	Воно	висунуло	на	єпископство	свого	
власного	кандидата	—	Єремію	(Тисаровського),	який	дістав	королівську	но-
мінацію,	пообіцявши	перейти	на	унію.	
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Проте	 проти	 волі	 короля	 Тисаровський	 був	 висвячений	 православним	
Сучавським	митрополитом	Анастасієм	і	залишився	вірним	православ’ю,	що	
викликало	незадоволення	уніатів	та	польської	влади.	Після	смерті	єпископа	
Михайла	(Копистенського),	Тисаровський	залишився	єдиним	православним	
архієреєм.

Події,	 пов’язані	 з	 проголошенням	 частиною	 ієрархії	 унії	 та	 протестами	
проти	неї,	свідчать	про	стурбованість	суспільства	подіями	навколо	долі	пра-
вослав’я	в	Україні.	Православне	населення	було	зацікавлене	в	продовженні	
функціонування	 національної	 Православної	 української	 Церкви.	 Але	 воно	
наштовхнулося	на	великі	перешкоди	у	середині	держави	та	ззовні.	Не	при-
пинялася	агресія	римської	курії.	Польська	державна	влада	була	незацікавле-
на	в	її	існуванні,	вважаючи	в	УПЦ	загрозу	подальшій	політиці	полонізації	та	
латинізації.	

Нажаль,	Константинополь	був	не	в	змозі	надати	адекватну	допомогу,	тому	
що	сам	перебував	у	скрутному	становищі.	Патріархи	почали	шукати	матері-
альної	та	духовної	підтримки	у	Москві,	яку	ще	150	років	тому	відлучили	від	
спілкування.	Це	зростання	впливу	Москви	у	Православному	світі	викликало	
певні	протести	у	середовищі	української	ієрархії.	

Саме	ці	чинники	і	призвели	до	кризової	ситуації	в	Українській	православ-
ній	Церкві.	Майбутнє	бачилося	непевним.	Але	надія	не	полишала	частину	
українського	 населення	 і	 воно	 продовжувало	 боротися.	 Тим	 більше,	 що	 на	
зміну	шляхті,	що	зрадила	народ,	приходили	православно	налаштовані	брат-
ства	і	козацтво,	які	були	ближчими	до	народного	волевиявлення.	

Тому	 слід	 констатувати,	 що	 українське	 православ’я	 трималося	 завдяки	
підтримці	народу,	хоча	польська	державна	влада	і	деякі	представники	вищого	
духовенства	зрадили	його	інтереси.	Натомість	стійкість	частини	православ-
них	ієрархів,	священства,	шляхти,	міщанства,	козацтва	змогла	в	нелегкий	час	
відстояти	прадідівську	віру	у	часи,	коли	здавалося,	що	вся	політична	ситуа-
ція	була	проти	цього.	Державна	влада	взагалі	відвернулася	від	потреб	право-
славного	населення,	а	влада	Константинополя	частково	зріклася	від	потреб	
Київської	митрополії.	Проте,	митрополія	вистояла	і	невдовзі	відновила	свою	
ієрархію	та	свій	вплив	у	суспільстві.
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наУково-методологічні та теологічні  
аспекти співпраЦі держави і Церкви  

У формУванні високої дУховності  
і моралі осоБистості 

В статті висвітлюються особливості відносин Церкви та держави, ро-
лі та місця релігії в житті окремої людини та суспільстві розумінням того, 
що релігія є основою суспільного життя, національно-духовного відродження 
українського народу. Запровадженням предметів духовно-морального спря-
мування в закладах освіти, співпраця світської та релігійної освіти в Україні 
в площині морального оздоровлення, релігійного просвітництва нації та роз-
будови демократичного суспільства.

Проблеми	державно-церковних	відносин	в	Україні	були	і	залишаються	в	
центрі	підвищеної	уваги	як	науковців,	так	і	органів	державної	влади,	громад-
ських	і	релігійних	організацій.	Їх	осмислення	в	практичному,	а	також	і	в	те-
оретичному	сенсі	є,	важливим	і	необхідним.	Це	викликано	тими	процесами,	
що	відбуваються	в	Україні,	кількісними	 і	якісними	змінами	в	релігійному	
середовищі,	зростанням	ролі	релігійного	фактора,	щоі	потребує	серйозних	
корекцій	системи	державно-конфесійних	відносин,	правових	засад	забезпе-
чення	свободи	діяльності	релігійних	організацій.	

В	середовищі	вчених-суспільствознавців,	політичних	та	громадських	ді-
ячів,	триває	дискусія	про	перспективи	становлення	та	розбудови	громадян-
ського	суспільства	де	існує	дієва	система	захисту	прав	громадян	взаємовід-
носин	держави	і	релігійних	організацій	свободи	релігії	в	суспільстві.	

Проблеми	взаємодії	держави	і	релігії	у	сфері	освіти	знайшли	своє	відобра-
ження	в	працях	А.	Арістова,	М.	Бабія,	С.	Бублика,	М.	Гордієнка,	Є.	Долумана,	
В.	Костюка,	А.	Колодного,	В.	Кременя,	М.	Кирюшка,	І.	Кураса,	О.	Кисельо-
ва,	В.	Єленського,	В.	Лубського,	О.	Саган,	П.	Сауха,	І.	Сіданич,	М.	Рибачука,		
Л.	Филипович,	О.	Отич,	С.	Онищука,	П.	Фещенка,	П.	Яроцького	та	ін.

Найбільш	 послідовно	 політико-правові	 аспекти	 державно-церковних	
відносин	в	сфері	освіти	досліджуються	в	роботах	М.	Ф.	Рибачука,	який	роз-
глядає	роль	Церкви	у	сфері	освіти	і	науки,	суб’єктивні	прояви	політизації	
церковно-конфесійного	 життя	 в	 Україні,	 філософські,	 теологічні	 та	 прак-
тичні	аспекти	співпраці	в	інтересах	майбутнього	людини.

Історія	українського	народу	тісно	прив’язана	до	історії	Української	Пра-
вославної	Церкви.	Одним	із	напрямів	культурницької	діяльності	Церкви	в	
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Україні	була	її	освітня	діяльність.	Вона	проявлялась	перш	за	все	у	створенні	
великої	кількості	освітніх	закладів.	Церковнопарафіяльні	школи	та	духовні	
семінарії	у	свій	час	відкрили	шлях	у	світ	знань	для	більшості	українців.	

З	відокремленням	Церкви	від	школи	був	втрачений	і	спадок	християн-
ськоїї	педагогіки,	оскільки	особистість	може	творитись	виключно	у	громаді.	
У	побудові	сучасних	церковно-державних	відносин,	віруючими	та	невірую-
чими	громадянами	актуальною	є	наявність,	взаємодії	світської	та	релігійної	
освіти	й	виховання

Що	являє	собою	релігійна	освіта?	Це,	насамперед,	діяльність	здійснюва-
на	професійно	підготовленими	священнослужителями,	релігійними	педаго-
гами,	що	покликана	передавати	віроповчальні	доктрини,	релігійний	досвід,	
богослужбову	практику,	а	також	здійснити	підготовку	педагогічних	кадрів	
для	системи	релігійної	освіти.	Серед	функцій,	що	властиві	релігійній	осві-
ті,	можна	виокремити	наступні:	–	залучення	за	допомогою	релігійної	освіти	
та	виховання	нових	вірних	до	складу	тієї	або	іншої	конфесії;	–	соціалізація	
особистості	віруючого	протягом	усього	його	життя;	формування	і	розвиток	
духовно-моральної	культури	віруючих,	вплив	на	культуру	нерелігійних	лю-
дей,	 —	 вдосконалення	 релігійної	 освіти,	 котра	 б	 спиралась	 на	 позитивний	
досвід	минулого	та	сучасні	науково-методичні	досягнення.	

Сьогодні	науковціі	змушені	визнавати	той	факт,	що	з	давніх	давен	освіта	
та	виховання	підростаючого	покоління	були	і	є	сферою	суспільного	буття,	
де	інтереси	держави	та	церкви	пересікаються	

Релігійній	 освіті	 в	 Україні	 поки	 що	 не	 принесло	 користі	 введення	 спе-
ціальності	 “Теологія”	 до	 переліку	 напрямків	 та	 спеціальностей,	 за	 якими	
здійснюється	підготовка	фахівців	у	вищих	навчальних	закладах	за	відповід-
ними	 освітньо-кваліфікаційними	 рівнями.	 Це	 рішення,	 на	 думку	 багатьох	
фахівців	виходить	за	межі	конституційно-правових	норм	щодо	наукового	і	
світського	характеру	державної	освіти,	в	цей	же	час	ми	чуємо	про	потребу	
державного	ліцензування	загальноосвітніх	установ,	створених	релігійними	
організаціями.	Можливо	саме	узгодження	світських	й	духовних	складників	
освіти	та	державне	ліцензування	цих	закладів,	а	відповідно	й	визнання	ди-
пломів	і	вчених	ступенів	вирішило	би	проблеми	із	забезпеченням	кадрів.

Маючи	законодавчо-гарантовані	можливості	створення	власної	системи	
освіти	релігійні	організації	України	на	протязі	останнього	десятиріччя	над-
звичайно	плідно	працюють	над	її	формуванням.	Станом	на	1	січня	2015	р.	
в	Україні	функціонували	294	вищі	навчальні	заклади	(академії,	 інститути,	
семінарії),	окрім	цього	при	парафіях	діять	біля	20	тис.	недільних	шкіл.	Треба	
зауважити	й	те,	що	існують	приватні	освітні	установи,	котрі	базують	свою	
діяльність	на	світоглядних	позиціях	тієї	чи	іншої	конфесії	.

Питання	щодо	взаємодії	духовної	і	світської	систем	освіти	повинно	роз-
глядаться	насамперед	у	площині	морального	оздоровлення	нації	та	розбудо-
ви	демократичних	засад	суспільства.

Вагомість	 збалансованості	 духовного	 і	 світського	 в	 освітньому	 процесі	
зумовлена	 необхідністю	 виховання	 в	 індивідів	 толерантного	 ставлення	 до	
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інакшості,	 формування	 відчуття	 власної	 причетності	 до	 відповідної	 куль-
турно-духовної	традиції	та	необхідності	звіряти	своє	життя	з	її	ціннісними	
орієнтаціями.

Українське	суспільство	в	період	демократичних	трансформацій	не	уни-
кло	негативних	явищ,	пов’язаних	з	девальвацією	індивідуальної,	родинної	
та	 суспільної	 моралі.	 Такі	 моральні	 цінності	 як	 справедливість,	 взаємопо-
вага,	чесність,	солідарність,	порядність,	гідність	часто	поступаються	місцем	
антигуманній	за	своєю	суттю	масовій	культурі.	За	таких	умов	релігійні	ін-
ституції	прагнуть	виступити	в	якості	регуляторів	ситуації,	що	саме	вони	є	
носіями	духовності,	до	якої	готові	долучити	українців	через	систему	освіти.

Європейський	 вибір	 України	 ставить	 перед	 нею	 цілий	 ряд	 конкретних	
вимог.	Одна	з	них	—	утвердження	принципу	світоглядного	плюралізму.	У	
демократичному	суспільстві	конфесії	подібно	до	інших	суб’єктів	громадян-
ського	суспільства	мають	право	долучатися	до	розбудови	освітньої	системи	
з	метою	виховання	духовно	зрілого	покоління.

В	 Україні	 і	 досі	 триває	 процес,	 релігійного	 пробудження:	 розширюєть-
ся	 інституційна	 мережа	 конфесій,	 зростає	 авторитет	 церков	 у	 суспільстві,	
активізується	їхня	міжнародна	діяльність,	що	посилює	бажання	батьків	ви-
ховувати	власних	дітей	у	відповідності	до	своїх	віросповідних	переконань.	
Тому	правове	поле	для	реалізації	перспектив	подібного	виховання	потребує	
серйозного	доопрацювання.

Поки	що	зближення	школи	і	релігії	йде	занадто	повільно.	Неодноразово	
робилися	спроби	спрямувати	роботу	органів	управління	освітою	і	наукових	
установ	на	створення	системи	виховання,	котра	спиралась	би	на	традиції	та	
звичаї	Українського	народу,	переорієнтувати	навчальні	заклади	на	форму-
вання	в	особистості	державницького	світогляду,	пробудження	в	молоді	по-
тягу	до	духовних	знань.	Одначе	на	практиці	дані	доручення	залишилися	не	
реалізованими.	 Залишається	 неврегульованою	 для	 релігійних	 організацій	
проблема,	пов’язана	з	отриманням	права	нарівні	з	іншими	громадськими	ор-
ганізаціями	засновувати	власні	навчальні	заклади.

Законопроекти	“Про	внесення	змін	до	деяких	законодавчих	актів	Укра-
їни	 (щодо	 заснування	 релігійними	 організаціями	 навчальних	 закладів)”		
№	2020	від	30.08.2006	р.,	(автор	–	народний	депутат	В.	Стретович)	та	“Про	
внесення	 змін	 до	 деяких	 законів	 України”	 (щодо	 заснування	 релігійними	
організаціями	 навчальних	 закладів)	 №	 3160	 від	 12.02.2007	 р.	 (автори	 —		
народні	депутати	В.	Стретович,	В.	Марущенко	за	рекомендаціями	Комітету	
з	питань	науки	та	освіти	України	були	відхилені	Парламентом.	Аргумента-
ція	—	документи	не	відповідають	Конституції	України	та	законам	України,	
що	 регламентують	 відносини	 у	 сфері	 освіти.	 Іншими	 словами,	 законопро-
екти	 входять	 у	 суперечність	 із	 конституційною	 та	 законодавчою	 нормами	
про	відокремлення	церкви	(релігійних	організацій)	від	держави,	а	школи	від	
церкви	(релігійних	організацій).

В	контексті	становлення	і	розвитку	демократичного,	суспільства	та	пра-
вової	держави	принцип	відокремлення	держави	від	церкви	набуває	іншого	
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тлумачення.	Під	ним	розуміють	нейтральність	державних	інституцій	щодо	
різноманітних	 релігійних	 організацій,	 невтручання	 держави	 у	 внутрішні	
справи	 церков,	 невиконання	 церквами	 державних	 функцій	 та	 їхню	 аполі-
тичність	тощо.	Однак	це	зовсім	не	означає	наявності	непрохідного	бар’єру	
між	 державою	 і	 релігійними	 організаціями.	 Обидва	 інститути	 цілком	 від-
криті	 до	 діалогу	 та	 співробітництва	 у	 сферах,	 пов’язаних	 з	 функціонуван-
ням	 громадянського	 суспільства	 (просвітництво;	 консолідація	 нації;	 опіка	
над	прошарками	населення	з	обмеженими	можливостями;	боротьба	з	асоці-
альними	явищами	—	алкоголізмом,	наркоманією;	захист	суспільної	моралі;	
охорона	здоров’я	та	навколишнього	середовища	і	т.	п.).

Освіта	 і	виховання	також	відносяться	до	означеної	проблеми.	Релігійні	
організації,	будучи	носіями	певних	вартостей,	виступаючи	суб’єктами	гро-
мадянського	суспільства	(нарівні	з	державними	чи	громадськими	інститу-
ціями)	 мають	 право	 впливати	 на	 навчальний	 процес	 шляхом	 заснування	
власних	загальноосвітніх	закладів,	унеможливлюючи	державну	монополію	
в	питаннях	світоглядного	становлення	особистості.

У	сучасній	Україні	принцип	відокремлення	школи	від	церкви	(ст.	35	Кон-
ституції	України)	необхідно	розуміти	як	принцип	відокремлення	саме	дер-
жавної	школи	(котра	є	світською)	від	церкви,	не	поширюючи	його	на	при-
ватну	сферу.	За	умови	дотримання	визначеного	державою	стандарту	освіти	
діяльність	загальноосвітніх	закладів,	заснованих	релігійними	організаціями	
вписується	в	правове	поле	Української	Держави,	яка	прагне	дотримуватися	
демократичних	норм	Європейського	Союзу.

Такий	підхід	до	проблеми,	означеної	вище	законопроектами,	продемон-
стрував	суспільству	низький	рівень	розуміння	потреб	релігійної	свободи	та	
небажання	вдовольнити	законні	прагнення	батьків	виховувати	своїх	дітей	
на	різних	світоглядних	засадах.

Вихід	 із	 тупикової	 ситуації	 окремі	 органи	 місцевої	 влади	 та	 деякі	 на-
вчальні	заклади	вбачають	у	тому,	що	керуються	не	буквою	закону,	а	духом	
справедливості	чи	практикою,	що	склалася	в	певному	регіоні.	У	традиційно	
релігійних	 областях	 —	 Львівська,	 Івано-Франківська,	 Тернопільська,	 Рів-
ненська	вже	понад	10	років	у	загальноосвітніх	школах	викладається	предмет	
“Християнська	етика”.

У	2004–2005	навчальному	році	предмети	духовного	спрямування	вивча-
лися	в	17	областях	України,	містах	Києві	та	Севастополі	.

Сьогодні	 курси	 духовно-морального	 спрямування	 вивчаються	 у	 всіх		
24	областях	України.

Сьогодні	 учні	 мають	 можливість	 вивчати	 предмети	 за	 вибором:	 “Хри-
стиянська	 етика	 в	 українській	 культурі”,	 “Основи	 християнської	 етики”,	
“Культура	добросусідства”,	 “Світові	релігії	 і	культури	світу”,	 “Етика	 і	пси-
хологія	 сімейного	 життя”,	 “Етика:	 духовні	 засади”,	 “Християнська	 етика”,	
“Розмаїття	релігій	і	культур	світу”,	“Морально-етичне	виховання”,	“Основи	
християнської	моралі”,	“Дорога	добра”,	“Дорога	милосердя”,	“Дорога	добро-
чинності”,	 “Дорога	 мудрості”,	 “Основи	 християнської	 культури”,	 “Основи	
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православної	етики”,	“Основи	православної	культури”,	“Біблійна	історія	та	
християнська	етика”,	“Православна	культура	Слобожанщини”,	“Історія	ре-
лігій”,	“Історія	релігій	світу	і	духовна	культура”,	та	ін	[4].

Одним	 із	 найбільш	 актуальних	 завдань	 духовно-гуманітарного	 розвит-
ку	 в	 сучасній	 Україні	 на	 думку	 М.	 Рибачука	 є,	 безумовно,	 підняття	 рівня	
духовно-моральної	культури	українців,	 їх	національно-патріотичної	свідо-
мості.	Цей	аспект	надзвичайно	важливий	в	умовах	глобалізації,	входження	
системи	 вищої	 освіти	 України	 в	 Болонський	 процес.	 Формування	 націо-
нально-патріотичної	свідомості	учнівської	молоді	визначає	одну	з	головних	
ліній	 захисту	 національних	 інтересів.	 Суть	 справи	 полягає	 в	 тому,	 що	 без	
національно	свідомого,	патріотично	налаштованого	фахівця	неможливо	не	
лише	 підняти,	 але	 й	 зберегти	 державу.	 Аналіз	 реального	 стану	 національ-
но-патріотичної	свідомості	української	молоді	засвідчує	її	невисокий	рівень,	
що	 проявляється,	 зокрема,	 в	 таких	 явищах,	 як	 відношення	 до	 української	
мови,	культури	та	традицій	свого	народу.

Такий	стан	молоді	виникає	в	системі	формування	національної	самосві-
домості	українців,	громадянської	свідомості	усього	населення	України.	Над-
то	затягується	процес	згуртування	українців	як	свідомої	нації,	що	є	немож-
ливим	без	знання	своєї	історії,	культури,	мови.	Особливо	небезпечним	для	
українського	відродження	є	зросійщення	українського	населення.	Глибоко	
аналізуючи	стан	та	процес	розвитку	масової	свідомості,	духовності	громадян	
в	Україні,	виникає	думка,	що	реальна	політика	керівництва	Української	дер-
жави,	Верховної	Ради,	уряду	поки	що	спрямована	на	те,	щоб	загнати	укра-
їнське	 суспільство	 в	 глухий	 кут	 національно-державного	 самознищення.	
Немає	належної	підтримки	української	культури,	мови,	церкви,	видавничої	
справи	тощо.	Помилковою	є	також	думка	певних	політиків	про	те,	що	тільки	
економіка	 вирішить	 проблеми	 незалежної	 України.	 На	 наш	 погляд	 тільки	
духовність	людей,	їх	беззастережний	патріотизм	—	саме	ці	чинники	можуть	
бути	надійною	та	головною	запорукою	міцності	Української	держави.

Джерелом	конфлікту	в	духовно-гуманітарній	сфері	українського	суспіль-
ства	 є	 міжрелігійні	 та	 міжконфесійні	 відносини.	 Суперечності	 в	 них	 нега-
тивно	 впливають	 на	 духовність	 українського	 суспільства,	 на	 формування	
національно-патріотичної	 свідомості	 студентської	 молоді.	 Нерідко	 держава	
значною	 мірою	 сама	 спонукає	 до	 розвитку	 проблем	 у	 суспільстві	 на	 між-
конфесійному	 ґрунті.	 З	 одного	 боку,	 прийнято	 демократичний	 закон	 “Про	
свободу	совісті	та	релігійні	організації”,	який	надав	право	усім	громадянам	
України	вільно	визначати	свою	належність	до	релігії	та	церкви,	а	віруючим	
вільно	створювати	релігійні	організації	згідно	з	чинним	законодавством.	І	це	
призвело	до	певних	наслідків.	В	Україні	діють	34586	релігійних	громад	у	то-
му	числі	4594	громади	УПЦКП,	12536	—	УПЦМП,	9479	—	протестантських	
громад	біля	сотні	церков,	конфесій,	теній,	напрямків	(станом	на	01.01.2011	р.)

Історія	становлення	української	державності	має	переконливі	свідчення,	
як	поводилися	з	українцями	та	їх	православ’ям	імперська	російська	влада	та	
церква.	Тільки	у	XX	ст.	Українська	автокефальна	православна	церква	двічі	
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робила	спробу	відродитися	(в	роки	гетьманщини	та	радянської	влади),	але	
завдяки	безпрецедентному	тиску	російської	церкви,	з	одного	боку,	та	відсут-
ності	підтримки	з	боку	влади	—	з	іншого,	УАПЦ	припинила	свою	діяльність,	
а	багато	священнослужителів	за	тих	часів	влади	було	репресовано	чи	просто	
знищено.	

Протягом	 століть	 російське	 самодержавство	 та	 його	 вірна	 служниця	 —	
церква	робили	усе,	щоб	знищити,	знівелювати	українську	культуру,	духов-
ність,	 мову.	 І	 на	 сьогодні	 Російська	 православна	 церква	 відіграє	 важливу	
роль	у	руках	державотворців	щодо	захисту	інтересів	Росії.	

Україна	ж	ніколи	й	нікого	не	переслідувала,	не	принижувала	інші	нації,	їх	
культуру,	релігію	тощо.	Але	вона	має	право	в	особі	своєї	держави	на	захист	
культури,	мови	та	церкви.	З	огляду	на	 історичний	досвід,	сьогодні	є	дещо	
дивною	короткозорість,	безпринциповість	певних	наших	політиків,	держав-
них	мужів	щодо	справ	релігії	та	церкви	в	суспільстві.	Президент України 
П.Порошенко все ж бачить складність ситуації і тому підписав Закон 
“Про внесення змін до деяких Законів України щодо заснування релігій-
ними організаціями навчальних закладів”. Цей нормативний акт серед 
іншого дозволяє релігійним організаціям виступати засновниками за-
кладів освіти, — у тому числі шкіл	[5].	

Релігієзнавчу	освіту	не	слід	ототожнювати	з	теологічною,	яка	є	конфесій-
но	зорієнтованою.	Ми	підтримуємо	думку	фахівців	з	релігієзнавства	Інсти-
туту	філософії	НАН	України	ім.	Г.	Сковороди,	що	організація	богословської	
освіти	 в	 системі	 державних	 навчальних	 закладів	 суперечить	 принципам	
світської	освіти,	відокремлення	церкви	від	держави	і	державної	школи	від	
церкви,	спричинить	до	подальшого	загострення	суперечок	 і	конфліктів	на	
світоглядному	й	конфесійному	рівнях,	оскільки	у	державних	школах	та	ву-
зах	навчаються	віруючі	різних	конфесій.	

Отже,	 релігійно-духовний	 чинник	 має	 враховуватися	 в	 системі	 вищої	
освіти	за	умов	її	трансформації	та	входження	в	Болонський	процес.	Суттє-
вим	в	цьому	має	бути	забезпечення	реалізації	принципів	об’єктивності,	нау-
ковості,	національно-патріотичної	спрямованості	в	поєднанні	можливостей	
релігії,	церкви	та	духовно-гуманітарного	виховання	молоді	України.

Приділяючи	велике	значення	розвиткові	релігійної	освіти,	представники	
різних	конфесій,	розуміють,	що	від	цього,	залежить	майбутнє	Церкви.	Ад-
же	фундаментальна	функція	релігійної	освіти	реалізується	в	двох	напрям-
ках:	 поглиблення	 і	 розширення	 знань	 віруючих	 та	 первинне	 знайомство	 з	
основами	віровчення	новонавернених.	Говорячи	про	перший	напрямок,	ми	
маємо	справу,	як	правило,	із	професійною	релігійною	освітою,	розглядаючи	
друге	—	з	непрофесійною.

До	 проявів	 непрофесійної	 релігійної	 освіти	 можна	 віднести	 дошкільну	
(православні	дитячі	сади),	загальнообов’язкову	(православні	школи,	гімна-
зії,	ліцеї)	та	додаткову	(недільні	школи	при	храмах).	У	професійній	право-
славній	освіті	виділяються:	початкова	богословська	освіта	(духовні	учили-
ща),	середня	та	вища	богословська	освіта.



224

Установи	непрофесійної	релігійної	освіти	призначені	для	безпосередньо-
го	формування	людини	як	релігійної	особистості.	Реалізація	цієї	мети	багато	
в	чому	визначається	рівнем	кваліфікації,	професійної	підготовки,	особистіс-
ними	якостями	священнослужителів,	що	вийшли	зі	стін	духовних	навчаль-
них	закладів.	Саме	тому	різні	конфесії	приділяють	велику	увагу	розвиткові	
професійної	релігійної	освіти.

Адже	 до	 духовного	 закладу,	 це	 не	 просто	 професійне	 самовизначення	
людини,	а	вибір	особливого	способу	життя,	призначення,	життєвої	страте-
гії:	служити	Богові,	досягти	не	лише	особистого	спасіння,	але	 і	допомогти	
це	зробити	іншим.	Якщо	вибір	світської	професійної	освіти	спирається	на-
самперед	на	раціональну	мотивацію,	те	вибір	релігійної	обумовлений	праг-
ненням	наблизитися	до	Бога,	заслужити	спасіння.	Необхідність	одержання	
фундаментальних	наукових	знань	сьогодні	усвідомлюється	як	пересічними	
віруючими,	так	і	ієрархами.	

Поліконфесійний	 характер	 українського	 суспільства	 тільки	 ускладнює	
пошуки	оптимального	рішення	щодо	поєднання	світської	та	релігійної	осві-
ти.	Саме	тому	для	нас	важливий	досвід	інших	країн	Швеція,	Норвегія,	Ні-
мечина,	Великобританія,	Польща,	котрі	на	різних	етапах	своєї	історії	вирі-
шували	подібні	проблеми.	При	наявності	принципу	відокремлення	церкви	
від	держави	в	більшості	європейських	країн	у	державних	загальноосвітніх	
школах	викладаються	дисципліни	релігійного	змісту.

Право	громадян	на	релігійну	освіту	незаперечне,	закріплене	в	конститу-
ціях	багатьох	країн,	не	суперечить	загальній	світськості	освіти	в	цих	країнах.	
Право	на	релігійну	освіту	є	невід'ємним	правом	учнів	на	доступ	до	інфор-
мації	 і,	 причому	 правом	 на	 вивчення	 саме	 свого	 віросповідання.	 Згідно	 із	
Загальною	декларацією	прав	людини	і	іншими	міжнародними	деклараціями	
і	конвенціями	введення	релігійної	освіти	не	суперечить	світському	характе-
рові	й	нашої	освіти.

Демократія	саме	в	тому	і	полягає,	щоб	влада	враховувала	потреби	і	запи-
ти	усіх	прошарків	населення.	Якщо	релігійна	освіта,	у	цілому,	не	суперечить	
міжнародним	правовим	документам	і	сформованій	закордонній	практиці,	і	є	
відповідне	бажання	батьків	учнів	конкретної	освітньої	установи,	то	введен-
ня	релігійної	освіти	цілком	допустиме	і	законне.

Висновки:	Наявний	в	Україні	досвід	релігійної	освіти	свідчить	про	вели-
чезну	її	користь:	зростає	духовно-моральне	і	патріотичне	виховання	молоді	
і	дітей,	починаючи	з	дошкільного	віку.	Для	прискорення	процесу	взаємодії	
світської	та	релігійної	освіти	й	виховання,	у	світських	навчальних	закладах	
потрібно:	

•	 розробити	та	запровадити	в	середній	і	вищій	школі	програми	з	релі-
гійного	навчання,	побудовані	на	засадах	релігійної	толерантності;	

•	 сприяти	 підвищенню	 кваліфікації	 вчителів,	 які	 займаються	 релігій-
ним	вихованням	у	школі	шляхом	організації	семінарів,	лекцій,	круг-
лих	 столів	 з	 вітчизняними	 та	 закордонними	 фахівцями	 на	 предмет	
впровадження	 предметів	 духовно-морального	 спрямування	 видання	
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методичних	посібників;
•	 у	 вузах,	 що	 займаються	 професійною	 підготовкою	 та	 перенпідготов-

кою	вчителів	потрібно	відкрити	відділення	релігійної	педагогіки.
Таким	чином	в	умовах	входження	вищої	освіти	України	до	Болонського	

процесу	держава,	органи	керівництва	мають	створити	систему	необхідних	ма-
теріально-культурних	та	фінансових	заходів	підтримки,	заохочення	студент-
ської	молоді,	молодих	фахівців	щодо	 їх	праці	на	теренах	України	чи	повер-
нення	в	Україну	після	певного	терміну	перебування	за	кордоном,	отримання	
досвіду,	підвищення	рівня	матеріально-фінансового	добробуту	тощо.	Важли-
ву	роль	в	умовах	глобалізації,	реалізації	завдань	Болонської	угоди,	в	пробле-
мах	захисту	національних	інтересів	Української	держави	відіграє	національ-
но-патріотичне	виховання	студентської	молоді,	зокрема	підвищення	виховної	
ролі	гуманітарних,	українознавчих	дисциплін	в	системі	вищої	освіти	України.

У	 системі	 освіти	 важливу	 роль	 у	 забезпеченні	 необхідної	 аксіологічної	
спрямованості	 духовно-гуманітарної	 складової	 навчально-виховного	 про-
цесу	 відіграє	 релігійний	 чинник.	 Світовий	 та	 вітчизняний	 досвід	 перекон-
ливо	показує,	що	в	державній,	освітянській	діяльності	потрібно	виходити	з	
визнання	пріоритету,	вищої	цінності	національних	інтересів	щодо	інтересів	
певних	церков,	релігійних	конфесій	тощо.	Насамперед,	національна	самосві-
домість,	духовно-культурна	єдність	нації,	народу	забезпечують	згуртованість	
всього	суспільства	та	його	прогрес.	Релігійні	цінності,	відносини	дуже	часто	
стають	 на	 перешкоді	 успішного	 розвитку	 суспільства.	 Система	 освіти	 має	
ґрунтуватись,	передусім,	на	визнанні	пріоритету	таких	духовних	цінностей,	
як	національна	самосвідомість,	патріотизм,	гуманізм,	толерантність	тощо.
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ного	 спрямування	 у	 загальноосвітніх	 навчальних	 закладах”	 [Електронний	 ре-
сурс].	—	Режим	доступу:	http:old.zippo.net.ua	index
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В. В. КОБРЖИЦЬКИЙ  
докт. філос. в гал. економ, УРІМБ МАУП 

північноамериканськиЙ досвід  
підготовки менеджерів З тУриЗмУ  

З УрахУваннЯм релігіЙного чинника  
(проекЦіЯ на Українські реалії)

Міжнародний	туризм	давно	визнаний	одним	із	чинників	сучасної	глоба-
лізації.	Динаміка	його	активного	розвитку	показує	не	лише	значний	потенці-
ал	цієї	провідної	сервісної	галузі,	але	й	зміни	у	самій	структурі	видів	туриз-	
му	[1].	

Туризм	є	однією	з	найбільших	у	світі	і	найшвидше	прогресуючих	експорт-
них	галузей,	забезпечуючи	9	%	від	світового	ВВП,	а	також	одне	з	одинадця-
ти	 робочих	 місць	 по	 всьому	 світу	 [2].	 Дедалі	 більшу	 частку	 серед	 туристів	
іноземців	складають	“студенти”,	тобто	люди,	які	мають	потребу	в	освітньому	
туризмі.

Наявність	у	цій	спільноті	значної	кількості	українців	могла	б	не	хвилюва-
ти	вітчизняних	освітян,	якби	мова	йшла	про	традиційне	навчання	іноземних	
мов	за	кордоном	або	навчання	окремих	молодих	людей	у	Кембріджі,	Оксфор-
ді,	Йелі,	Стенфорді,	Сорбонні,	Массачусетському	технологічному	тощо.	Але	
останніми	 роками	 простежується	 тенденція	 значного	 зростання	 кількості	
українських	громадян	серед	студентства	Польщі,	Чехії,	Німеччини,	Франції,	
Голландії,	РФ.	Наші	співвітчизники	здобувають	освіту,	отримують	дипломи	
закордонних	університетів,	і	нерідко	залишаються	там	же	й	на	роботу.	“Втеча	
мізків”	є	особливо	серйозною	з	огляду	на	реалії	нашого	політичного,	військо-
вого,	економічного	життя.

Слід	 відзначити,	 що	 помітно	 зросла	 кількість	 студентів	 українців,	 які	
навчаються	 за	 кордоном	 на	 факультетах	 туризму,	 готельної	 та	 ресторанної	
справи.	 Напевно,	 зарубіжні	 ВНЗ	 пропонують	 щось	 особливе	 та	 цікаве,	 що	
приваблює	і	наших	співгромадян,	адже	стрімкий	розвиток	туризму	в	цілому	
світі	ставить	нові	вимоги	до	майбутніх	фахівців.	У	наш	час	ринок	вимагає	
працівників,	які	не	просто	мають	спеціальну	освіту,	а	компетентних,	здатних	
приймати	 професійні	 рішення,	 розв'язувати	 типові	 та	 нетипові	 завдання	 й	
проблеми,	тим	самим	забезпечуючи	високу	якість	обслуговування	своїх	спо-
живачів.	

Відтак,	менеджери	туризму	повинні	володіти	не	лише	суто	професійни-
ми	знаннями	й	уміннями,	мати	навички	роботи	з	клієнтами,	які	різняться	не	
лише	за	своїм	расовим	чи	національним	походженням,	матеріальним	стано-
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вищем,	але	й	духовними	цінностями,	примноження	яких	нерідко	є	особливо	
важливою	складовою	частиною	багатьох	туристичних	подорожей	незалежно	
від	їх	основної	мети.	

Напевно,	 саме	 через	 цю	 важливу	 для	 багатьох	 людей	 обставину	 можна	
спостерігати	 значну	 кількість	 бажаючих	 шанобливо	 потрапити	 всередину	
храмів,	 оглянути	 їх	 із	 зовні,	 доторкнутися	 до	 сакральних	 витоків	 високого	
мистецтва	 всесвітньовідомих	 або	 невідомих	 майстрів,	 зрозуміти	 ті	 спону-
кальні	мотиви,	що	управляли	митцями	тоді,	коли	вони	натхненно	працювали	
над	втіленням	священних	образів	чи	просто	оздоблювали	архітектурні	еле-
менти	культових	споруд.

Зрозуміло,	що	успішна	робота	з	такими	клієнтами	можлива	лише	за	на-
явності	певної	підготовки	та	власного	знання	хоча	б	основ	релігійних	учень	і	
віри	тих	народів,	де	туристичному	менеджеру	доводиться	надавати	послуги	
своїм	клієнтам.	

У	цьому	контексті	доцільно	звернути	увагу	на	досвід	США	у	підготовці	
менеджерів	 з	 туризму,	 оскільки	 саме	 американський	 менеджмент	 разом	 із	
наявною	туристичною	інфраструктурою	забезпечує	найбільші	у	світі	доходи	
від	міжнародного	туризму	попри	те,	що	за	кількістю	іноземних	гостей	США	
помітно	поступаються	Франції	та	Іспанії	[2].

Відомі	три	найважливіші	аспекти	підготовки	фахівців	для	туризму:	
1)	фундаментальне	навчання,	що	відповідає	за	отримання	знань	відповід-

но	до	навчального	плану;	
2)	практичне	навчання,	що	формує	майстерність	і	розробляє	навички,	не-

обхідні	для	певної	спеціалізації;	
3)	особисті	здібності	фахівця,	що	відображають	його	особисті	якості.	
Система	підготовки	майбутніх	фахівців	туристичної	галузі	США,	як	скла-

дова	системи	освіти	країни,	є	сукупністю	ВНЗ,	котрі	 забезпечують	фунда-
ментальну	наукову	та	професійно-практичну	підготовку	фахівців	з	туризму,	
здобуття	студентами	освітньо-кваліфікаційних	рівнів	відповідно	до	їх	інте-
ресів,	удосконалення	наукової	та	професійної	підготовки.	

Серед	 іншого,	ця	система	включає	ґрунтовне	вивчення	основ	провідних	
світових	релігій	та	моралі.	Крім	того	передбачається	ознайомлення	із	заса-
дами	релігій	регіонального	та	національного	значення,	що	можуть	становити	
інтерес	для	майбутніх	клієнтів.	Сюди	відносяться	і	вірування	корінних	меш-
канців	Америки,	і	японський	синтоїзм,	і	індуський	індуїзм	та	ряд	інших.

Система	американської	освіти	в	туризмі	репрезентована	великою	кількі-
стю	 інституцій.	У	США	налічується	близько	180	різних	закладів,	що	здій-
снюють	підготовку	фахівців	за	напрямом	“Туризм”	і	“Гостинність”	[3].

Серед	навчальних	закладів,	які	формують	структуру	підготовки	фахівців	
з	туризму	США,	можна	виокремити	два	типи	закладів:	

1)	однопрофільні,	що	спеціалізуються	виключно	на	підготовці	фахівців	
для	туризму;	

2)	багатопрофільні,	 що	 забезпечують	 підготовку	 фахівців	 для	 різних	
сфер	господарювання,	включаючи	туризм.	
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Однопрофільних	навчальних	закладів	лише	два,	в	той	час	як	до	багатопро-
фільних	навчальних	закладів	належать	такі,	що	мають	як	багату	історію	ді-
яльності,	так	і	значний	освітній	досвід	підготовки	фахівців	з	високим	рівнем	
професіоналізму	—	від	працівників	масових	професій	до	управлінців,	викла-
дачів	і	вчених	[4].

Основними	 в	 системі	 туристичної	 освіти	 в	 США	 є	 багатопрофільні	 на-
вчальні	заклади,	до	яких	належать	дворічні	комунальні	коледжі,	чотирирічні	
коледжі	та	університети.	При	цьому	провідна	роль	належить	університетам.	

В	ряді	американських	університетів	підготовка	майбутніх	фахівців	про-
водиться	за	комбінованою	програмою	“Бакалавр–магістр”,	яка	не	передбачає	
написання	дипломної	роботи.	Студент	може	одночасно	здобути	два	ступені.	
Термін	навчання	за	даними	програмами	5	років.	Це	на	рік	менше,	ніж	тради-
ційно	встановлено	—	в	усіх	ВНЗ	країни:	підготовка	бакалаврів	здійснюється	
4	роки,	а	магістрів	—	2	роки.	Необхідно	зазначити,	що	кількість	кредитів	вже	
збільшено	до	145,	але	це	все	одно	на	12	кредитів	менше	від	загальної	кілько-
сті,	передбаченої	шестирічним	терміном	навчання	[5].	

Окремо	слід	відзначити,	що	у	цьому	разі	студент	подає	заяву	на	навчан-
ня	за	комбінованою	програмою	“Бакалавр–магістр”	не	при	вступі	на	перший	
курс,	 а	 наприкінці	 осіннього	 семестру	 третього	 року	 навчання.	 Безумовно,	
такий	виважений	підхід	дозволяє	студентам	усвідомлено	визначити	власне	
професійне	майбутнє	після	отримання	основного	масиву	теоретичних	знань	
і	частково	практичних	навичок	із	обраного	фаху.

Варто	 відзначити,	 що	 навчальну	 та	 виробничу	 практики	 американські	
ВНЗ	фокусують	на	сучасних	методах	і	формах	організації	праці	в	туристич-
них,	готельних	 і	суміжних	 їм	підприємствах	(переважно	малих	 і	середніх),	
формування	у	студентів	звички	та	професійної	культури	прийняття	управ-
лінських	рішень	під	час	виконання	конкретних	робочих	завдань	у	реальних	
умовах	туристичного	чи	іншого	підприємства,	виховання	потреби	до	постій-
ного	поглиблення	знань	шляхом	їх	систематичного	оновлення	з	подальшим	
творчим	 використанням	 у	 практичній	 діяльності.	 Для	 цього	 особливого	
значення	набуває	здобута	у	процесі	навчання	теоретична	основа	знань,	про-
фесійних	умінь	і	навичок	майбутніх	фахівців.	Таким	чином,	спостерігається	
реалізація	принципу	тісного	взаємозв’язку	теорії	та	практики,	що	сприяє	по-
крашенню	підготовки	майбутніх	менеджерів	з	туризму	[6].

Особливе	 значення	 для	 підготовки	 менеджерів	 з	 туризму	 в	 США	 має	
Корнелльський	університет,	який	закінчили	41	лауреат	Нобелівської	премії.	
Зараз	там	навчаються	понад	14000	студентів	і	майже	7000	аспірантів	з	усіх		
50	штатів	і	122	країн	світу	[7].

Для	аспірантів	у	Корнеллі	розроблено	програми	підготовки	докторів	фі-
лософії	для	студентів,	які	планують	у	майбутньому	займатися	дослідною	та	
викладацькою	діяльністю.	Передбачено,	що	після	зарахування	на	навчання	
студентом	або	аспірантом	обирається	тема	дослідження	та	керівники	із	чис-
ла	 викладачів	 кафедри.	 Два	 керівники	 передбачено	 для	 майбутнього	 магі-
стра	і	три	—	для	доктора	філософії.	Здобувачі	ступенів	поглиблюють	знання	
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з	 готельного	 менеджменту,	 вивчають	 методологію	 дослідження,	 набувають	
управлінських	та	педагогічних	навичок.

Зараз	у	США	близько	30	університетів	надають	освітні	послуги	за	напря-
мом	“Туризм”	на	рівні	післядипломної	освіти	—	докторантури.	Слід	зауважи-
ти,	що	загальна	кількість	програм	підготовки	докторів	філософії	з	туризму	у	
світі	була	невеликою	наприкінці	ХХ	століття.	Позитивні	зміни	спостерігали-
ся	тільки	в	американських	університетах.	Там	було	значно	збільшено	спектр	
програм	підготовки	докторів	філософії	за	такими	напрямами,	як	освіта,	ре-
креація,	планування	регіонального	розвитку,	туризм	і	гостинність.

Зараз	університети	США	об’єднуються,	розробляють	нові	освітні	проекти	
та	практикують	підготовку	фахівців	суміжних	галузей	за	одним	навчальним	
планом	із	метою	забезпечення	студентам	можливості	здобути	дві	спеціаль-
ності,	що	в	умовах	інтеграції	стає	незаперечною	перевагою	молодих	фахівців.	
Підтвердженням	цього	може	послужити	партнерство	школи	Корнельського	
університету	з	Кулінарним	інститутом	Америки.	В	результаті	тісної	співпра-
ці,	студенти,	закінчивши	навчання,	отримують	ступінь	бакалавра	з	готельно-
го	менеджменту	та	диплом	із	кулінарного	мистецтва	[7].	

Зрозуміло,	що	кожна	країна	розробляє	свою	власну	систему	туристичної	
освіти,	яка	б	відповідала	вимогам	сучасності	або	імплементує	у	себе	відому	
та	 апробовану	 іноземну	 систему	 підготовки	 туристичних	 менеджерів,	 чого	
можна	було	б	очікувати	від	Канади	з	огляду	на	її	сусідство	та	особливо	тісні	
зв’язки	із	США.	

Але,	виходячи	з	того,	що	туризм	завжди	відігравав	важливу	роль	в	її	еко-
номіці	(протягом	століть	люди	відвідують	цю	другу	в	світі	за	величиною	те-
риторії	прекрасну	країну),	Канада	піднесла	туризм	до	рівня	мистецтва.	Ба-
гато	навчальних	закладів	країни	спеціалізуються	на	підготовці	фахівців	до	
кар’єри	в	туризмі.	Коледжі	та	університети	Канади,	враховуючи	зростаючу	
потребу	у	високо	кваліфікованих	співробітниках,	розробили	широкий	спектр	
програм	від	базової	підготовки	до	післядипломного	навчання.	А	стажуван-
ня	в	Канаді	відповідає	найвищим	міжнародним	стандартам.	Навчання	часто	
поєднує	в	собі	європейські	та	міжнародні	традиції	якості	обслуговування	з	
північноамериканськими	 моделями	 та	 використанням	 передових	 сучасних	
освітніх	технологій	[7].	

Вища	 освіта	 за	 туристичними	 спеціальностями	 здійснюється	 у	 двох	 де-
сятках	університетах	і	коледжах	Канади,	переважно	в	провінціях	Онтаріо	та	
Британська	Колумбія.	Наявна	в	Канаді	туристична	освіта	пропонує	як	корот-
кі	програми,	що	можуть	тривати	10–40	тижнів,	моделі	навчання	в	коледжі,	що	
можуть	тривати	до	одного,	двох	чи	трьох	років,	так	і	отримання	диплому	піс-
ля	чотирьох	років	навчання	відповідно	до	освітньо-кваліфікаційного	рівня	
“бакалавр”,	а	також	можливість	отримання	вчених	ступенів	у	галузі	туризму.	
Більшість	програм,	що	пропонуються	канадськими	коледжами,	спрямовані	
на	практичну	підготовку	майбутніх	фахівців	туристичної	галузі.	

Тісне	поєднання	теорії	з	практикою	—	основна	риса	навчання	туризму	та	
гостинності.	Багато	канадських	шкіл	працюють	на	базі	діючих	готелів,	що	дає	
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змогу	щодня	всі	теоретичні	знання,	отримані	на	заняттях,	одразу	ж	застосува-
ти	на	практиці.	Крім	того,	навчальними	програмами	передбачені	обов’язкові	
оплачувані	стажування.	Експерти	підрахували,	що	кожен	турист	забезпечує	
роботою	мінімум	10	осіб:	це	туроператори,	інструктори	з	туризму,	різного	ро-
ду	перевізники,	персонал	готелів,	працівники	сфери	громадського	харчуван-
ня,	екскурсоводи	та	працівники	музеїв,	продавці	сувенірів,	перекладачі	та	ін.	

Виходячи	з	потреб	сучасного	ринку	праці,	ВНЗ	Канади	розробили	одні	
із	самих	престижних	та	водночас	інноваційних	навчальних	програм	з	турис-
тичного	менеджменту.

Крім	класичних	програм,	студенти	в	Канаді	вивчають	також	і	незвичай-
ні	курси,	що	викладаються	дуже	рідко	або	не	викладаються	взагалі	в	інших	
країнах.	Наприклад,	це	“Пригодницький	туризм”,	“Паспортний	режим	у	по-
дорожах”,	 “Туристичний	гід”,	 “Клубний	менеджмент”,	курси	бортпровідни-
ків	тощо.	Існує	ще	багато	цікавих	суміжних	спеціальностей	по	окремих	ви-
дам	відпочинку	—	організація	розваг	на	круїзному	лайнері	чи	менеджмент	
гольф-клуба.	 Курси	 з	 екстремального	 туризму	 включають	 у	 зміст	 програм	
курси	провідників,	в	тому	числі	курси	з	рафтингу	(спуску	по	гірських	ріках	
на	плотах,	катамаранах,	каное),	альпінізму,	велоспорту,	а	також	курси	з	пер-
шої	медичної	допомоги	[8].

Безперечно,	на	увагу	освітніх	закладів	України	заслуговує	американська	
підготовка	 фахівців	 комбінованого	 освітньо-кваліфікаційного	 рівня	 “бака-
лавр–магістр”,	підходи	до	індивідуалізації	процесу	навчання	та	забезпечен-
ня	можливості	здобуття	подвійної	кваліфікації.	До	перспективних	напрямів	
подальших	 досліджень	 американського	 досвіду	 підготовки	 майбутніх	 фа-
хівців	туристичної	галузі	вважаємо	за	доцільне	віднести:	вивчення	організа-
ційно-методичного	 забезпечення	 підготовки	 фахівців	 комбінованого	 освіт-
ньо-кваліфікаційного	рівня	“бакалавр–магістр”	у	системі	освіти	в	туризмі	та	
спектр	напрямів	спеціалізації	як	результат	суспільного	попиту	на	фахівців	на	
ринку	праці.	

Система	 освіти	 в	 туризмі	 США	 базується	 на	 принципі	 індивідуалізації	
навчання,	який	передбачає	врахування	особливостей	кожного	студента	та	за-
кріплення	за	ним	права	вибору	навчальних	предметів	та	семестру	для	їх	ви-
вчення,	кількості	кредито-годин,	формування	індивідуальних	планів	підго-
товки	чи	напрямів	спеціалізації.	Всі	студенти	американських	університетів,	
починаючи	з	третього	курсу,	займаються	за	спеціально	складеними	планами,	
які	формуються	на	основі	співвідношення	обов’язкових	та	елективних	дис-
циплін.	Ця	обставина	зумовлена	американським	способом	життя	і	є	особли-
во	цікавою	відмінною	ознакою	системи	освіти	в	США.

До	перспективних	напрямів	подальших	досліджень	американського	дос-
віду	підготовки	майбутніх	фахівців	туристичної	галузі	вважаємо	за	доцільне	
віднести:	вивчення	організаційно-методичного	забезпечення	підготовки	фа-
хівців	комбінованого	освітньо-кваліфікаційного	рівня	“бакалавр–магістр”	у	
системі	освіти	в	туризмі	та	спектр	напрямів	спеціалізації	як	результат	сус-
пільного	попиту	на	фахівців	на	ринку	праці.
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своБода віросповіданнЯ перед лиЦем 
ЗагроЗ та викликів ісламіЗаЦії Європи 

Міграційна	 криза	 в	 Європі,	 назрівала	 з	 моменту	 початку	 революцій	 в	
арабських	 країнах,	 які	 отримали	 назву	 “Арабська	 Весна”.	 Умовним	 почат-
ком	“Арабської	весни”	стало	самоспалення	туніського	вуличного	торговця	
17	грудні	2010	року	як	протест	на	штраф	за	незаконну	торгівлю	в	громад-
ському	 місці	 та	 ляпас	 від	 жінки	 поліцейського,	 що	 для	 араба	 є	 найбільш	
принизливою	 образою.	 Ця	 подія	 спровокувала	 вуличні	 протести	 мешкан-
ців	столиці,	які	переросли	у	революцію	і	повалення	режиму	президента	Зін	
ель-Абідіна	Бен	Алі	[1].

Ця	революція	стала	першою	ланкою	в	ланцюгу	народних	протестів	і	дер-
жавних	переворотів	в	арабських	країнах,	пов’язаних	суттєвим	розривом	між	
бідністю	та	заможністю,	беззаконністю	та	принизливістю	бідних	і	безправ-
них	верств	арабського	населення.	Згодом,	у	продовж	2010–2011	років,	про-
йшли	аналогічні	революції	 і	народні	хвилі	в	Алжирі,	Лівії,	Йорданії,	Мав-
ританії,	 Судані,	 Омані,	 Ємені,	 Садовській	 Аравії,	 Єгипті,	 Сирії	 Марокко,	
Джибуті,	Сомалі,	Бахрейні,	Іраку,	Кувейті,	Запаній	Сахарі,	Лівані.	Найбільш	
активні	 народні	 протести,	 які	 перетворилися	 у	 революції	 та	 громадянські	
війни,	відбулися	у	Лівії,	Єгипті,	Судані	та	Сирії.

Отже,	15	січня	2011	року,	розпочалися	масові	протести	опозиційного	на-
родного	руху	проти	сорокарічного	правління	президента	Лівії	Муамара	Ка-
дафі.	Дані	протести	призвели	до	вбивства	лідера	держави	та	початком	гро-
мадянської	війни,	яка	продовжується	до	цього	часу	[2].

Слід	відмітити,	що	диктатура	Муамара	Кадафі	носила	не	тільки	умови	
утримання	багатоплемінного	населення	Лівії	в	межах	правового	та	терито-
ріального	поля	держави,	але	й	виступала	ефективною	буферною	зоною	для	
переселенців	інших	країн	Африканського	континенту	до	Європи	в	пошуку	
кращих	 умов	 життя.	 Кадафі	 неодноразово	 попереджував	 лідерів	 Західної	
Європи	 що	 порушення	 стабільності	 держави	 призведе	 до	 катастрофічних	
наслідків	не	тільки	для	Лівії,	але	й	для	континенту	[3].	

Після	 Падіння	 режиму	 Кадафі	 Лівія	 поглинула	 у	 громадянській	 війні,	
яка	ввергла	її	в	хаос.	Рятуючись	від	війни	та	знедолення	почалась	активна	
міграція	мешканців	Лівії,	Чаду,	Нігеру	та	Судану	до	Європейського	конти-
ненту.	Італія	та	її	острів	Лампідуза	стали	першими	європейськими	територі-
ями	на	шляху	мігрантів.

З	метою	зняття	демографічної,	соціальної	та	економічної	напруги	італій-
ський	уряд	видав	біженцям	дозвіл	на	тимчасове	перебування	на	території	
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Шенгену.	Дані	документи	дозволили	біженцям	вільно	пересуватися	по	всій	
території	Європейського	Союзу.	Це	був	перший	масовий	наплив	арабських	і	
африканських	біженців	до	Європейського	Союзу.

Продовження	війни	в	Іраку,	Судані	та	Сирії	спровокували	демографічну	
катастрофу.	Мільйони	людей	з	цих	країн,	у	продовж	2013–2015	років	(піс-
ля	створення	ІДІЛ),	вимушені	були	бігти	у	Туреччину,	Ліван	та	Йорданію.	
Найбільші	табори	біженців	були	створені	у	Туреччині.	[4]	

Другим	етапом	масового	напливу	біженців	до	Європи,	стала	друга	поло-
вина	2015	року,	коли	в	ЄС	стали	масово	прибувати	Сирійські	та	інші	біжен-
ці,	використовуючи	коридор	через	Туреччину,	і	проникаючи	в	Грецію	і	далі	
в	Німеччину	та	інші	розвинуті	країни.	За	даними	International	Organization	
for	Migration	(IOM),	в	2015	році	в	Європу	прибуло	більше	ніж	1,800,000.	Аб-
солютно	чіткі	цифри	відсутні	в	зв’язку,	з	труднощами	відстеження	кожного	
мігранта.	Важливо	підкреслити,	що	велика	частина	мігрантів	сповідують	іс-
лам	[5].

Таким	чином,	перед	Європейськими	Союзом,	населення	якого	дотриму-
ється	ліберально-демократичних	цінностей,	виник	виклик.	Цей	виклик	по-
винен	показати,	чи	можуть	ліберально	демократичні	режими	протистояти	
міграційній	кризі,	притоку	біженців	мусульман,	які	несуть	докорінно	іншу	
культуру,	 іншу	релігію,	 інші	суспільні	відносини,	які	будуються	не	на	дог-
матичних	релігійних	правилах	визначених	Караном,	які	не	змінювалися	у	
продовж	багатьох	століть.	

Одною	з	країн	ЄС,	де	процес	асиміляція	людей,	що	сповідають	іслам,	з	
місцевим	населенням	майже	не	відбувається,	є	Англія.	У	зв’язку	з	трудно-
щами,	а	в	багатьох	випадках	неможливості	інтеграції	в	англійське	суспіль-
ство,	мусульмани	змушені	селитися	у	передмісті	великих	міст,	утворюючи	
райони	компактного	свого	проживання.	В	таких	районах	почали	з’являтися	
мусульманські	кримінальні	угруповання,	які	 грабують	магазини	 і	лондон-
ських	перехожих.	Так	само,	на	вулицях	англійської	столиці	з’явилися,	іслам-
ські	патрулі,	які	стежать	за	дотриманням	норм	шаріату	серед	мешканців	му-
сульманських	 районів	 Лондону.	 Муніципальна	 поліція	 такі	 райони	 майже	
не	відвідує,	а	офіційні	виклики	воліє	ігнорувати.	Крім	того,	простежується	
тенденція	на	появу	в	певних	районах	Лондона	альтернативної	системи	вла-
ди,	яка	також	належить	мусульманам,	що	живуть	за	законами	шаріату,	і	сте-
жать	за	їх	виконанням	[6].

Суспільство	Німеччини,	яке	сьогодні	живе	 ідеями	мультикультураліз-
му,	зіткнулося	з	небажанням	мігрантів	і	не	етнічних	верств	населення	краї-
ни,	які	сповідують	іслам,	асимілюватися.	Як	і	на	прикладі	Великобританії,	
у	 німецькому	 місті	 Вуппертал	 у	 2014	 році	 з’явилася	 поліція	 шаріату	 [7].	
Найбільшим	скандалом	у	зв’язку	з	напливом	мусульманських	біженців	до	
Німеччини	став	інцидент	масового	зґвалтуванням	місцевих	жінок	у	ново-
річну	ніч	2016	року	у	місті	Кельн	та	інших	містах	країни.	Влада	та	поліція	
мала	 намір	 приховати	 цей	 інцидент	 від	 журналістів,	 с	 тим	 щоб	 запобіг-
ти	 паніці	 та	 ісламофобії	 серед	 громадян,	 що	 призвело	 до	 більшого	 заго-
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стрення	відношень	між	мусульманами	та	населенням,	що	сповідають	інші		
релігії	[8].

Аналогічна	 проблема	 простежується	 майже	 у	 більшості	 країнах	 членів	
ЄС.

Наслідки	не	рішучих	дій	влади	ЄС	і	продовження	проведення	політики	
ліберальної-демократії,	 відстоювання	 погоджувальної	 політики	 по	 відно-
шенню	до	мусульманської	агресії,	можуть	у	майбутньому,	стати	джерелом	
розпаду	Європейського	Союзу.	

На	цих	підставах	в	європейських	державах	щонайдалі	все	більше	стають	
популярні	націоналістичні	та	неонацистські	політичні	партії.	Вони	будують	
свою	 політичну	 платформу	 на	 критиці	 ліберально-демократичних	 урядів	
Європи,	відсутності	чіткого	прикордонного	контролю	в	зоні	Шенгену,	і	про-
гнозують	ісламізацію	Європи,	що	неминуче	призведе	до	загибелі	класичної	
європейської	культури,	і	християнства.	

У	Німеччині	такою	партією	є	Пегіда	(Патріотичні	європейці	проти	ісла-
мізації	Заходу),	зі	штаб	квартирою	у	місті	Дрезден	[9].	У	Франції,	політична	
партія	Національний	Фронт	на	чолі	з	Марі	Ле	Пен	вибудовує	свою	політич-
ну	 стратегію	 на	 критиці	 європейської	 ліберальної	 демократії,	 і	 зростанню	
націоналістичних	інтересів	серед	етнічних	французів	[10].	Слід	зауважити,	
що	цi	партії	щомісячно	набирають	все	більше	і	більше	своїх	прихильників.

Ще	одним	аргументом	на	користь	ісламізації	Європи,	стало	обрання	на	
пост	мера	Лондона,	мусульманина,	Садика	Хана,	сина	іммігранта	з	Пакис-
тану.	Хан	зміг	набрати	43	%	голосів,	що	є	рекордним	для	виборів	мера	Лон-
дона.	[11]

Підсумовуючи	вищезазначені	факти,	ми	можемо	зробити	наступні	при-
пущення:

1.	Процес	ісламізації	країни	Західної	Європи	буде	активно	тривати	і	на	
далі,	 завдяки	 подальшого	 прибуття	 біженців	 мусульман	 і	 неможливості	
здійснити	їх	адаптацію	до	ліберально-демократичного	суспільства	та	муль-
тиетнічних	відносин.

2.	Конфлікти	на	етнічному	та	релігійному	ґрунті	між	населенням	країн	
Європейського	Союзу	і	біженцями	мусульманами	з	країн	Близького	Сходу	і	
Африки	будуть	поширюватися,	та	можуть	призвести	до	розпаду	Союзу.
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дУховного роЗвиткУ осоБистості

В	тріаді	церква	–	навчальний	заклад	–	держава	виділяють	як	позитиви,	
пов’язані	 із	 загальним	 процесом	 формування	 особистості	 в	 першу	 чергу,	 її	
світоглядних	 орієнтацій,	 так	 і	 проблемні	 аспекти,	 оскільки	 мета	 церковної	
освіти	і	світської	суттєвим	чином	різняться.	Це	пов’язано	також	зі	зміною	в	
ході	історичного	розвитку	погляду	на	сутність	природи,	людини,	суспільного	
буття	загалом.	Нині,	у	ХХІ	столітті	на	оціночні	судження	в	цьому	плані	сут-
тєво	вплинули	притаманні	розвитку	освіти	 інноваційні	процеси.	На	цьому	
наголошують	зокрема	такі	українські	дослідники	як:	А.	Аверьянов,	В,	Бабкін,	
О.	Бабкіна,	В.	Бех,	В.	Бебик,	А.	Білоус,	М.	Головатий,	В.	Кремень,	С.	Майбо-
рода,	М.	Михальченко,	І.	Надольний,	Н.	Нижник,	Ф.	Рудич,	В.	Шаповал	та	
багато	інших.

Загалом,	 під	 інноваціями	 в	 освіті	 розуміють	 “процес	 творення,	 запрова-
дження	та	поширення	в	освітній	практиці	нових	ідей,	засобів,	педагогічних	та	
управлінських	технологій,	у	результаті	яких	підвищується	показники	(рівні)	
досягнень	структурних	компонентів	освіти,	відбувається	перехід	системи	до	
якісно	іншого	стану”	[5,	с.	338].	Основоположниками	інноваційних	аспектів	
в	освіті	вважають	таких	зарубіжних	вчених	як	А.	Біне,	О.	Декролі,	А.	Лай,		
В.	Кілпатрік,	Е.	Мейман,	Е.	Торндайк,	а	серед	сучасних	вчених	—	в	Україні,	
Російській	Федерації,	зокрема,	—	А.	Алексюк,	М.	Вейт,	Б.	Дехтярьов,	В.	Бара-
баш,	А.	Зільберштейн,	Г.	Костюк,	Н.	Никало,	В.	Сухомлинський,	В.	Пекельна,	
І.	Соболев,	І.	Стафеев	та	багато	інших.	

Основне	джерело	інновацій	в	освіті	—	цілеспрямований	пошук	найопти-
мальніших	і	дієвих	основ	підвищення	ефективності	процесів	навчання	і	ви-
ховання	у	закладах	різного	рівня	і	профілю.

Інновації	—	дуалістичні.	Вони	є	стихійним	(природним)	компонентом	і,	
водночас,	контрольованим,	тобто	залежним	від	діяльності	людини,	управлін-
ня	навчального	закладу,	багатьох	інших	аспектів.

Не	вдаючись	у	детальне	пояснення	феномену	“інновації	в	освіті”,	вкажемо	
лише	на	те,	що	інновації	слід	класифікувати	за	об’єктом	впливу	на:	педаго-
гічні,	 соціально-психологічні	 та	 організаційно-управлінські.	 За	 рівнем	 по-
ширення	 інновації	 поділяють	 на:	 системно-методологічні,	 локально-техно-
логічні,	а	за	своїм	інноваційним	потенціалом	на:	радикальні,	модифікаційні,	
комбінаторні.	Існують	і	інші	класифікації	інновацій.
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Загалом	сучасні	(ХХІ	століття)	інноваційні	процеси	в	освіті	концептуаль-
но	визначаються	наступним	чином	(Л.	Ващенко,	О.	Савченко,	О.	Сухомлин-
ські,	О.	Попова,	В.	Кремень	та	ін.):

•	 традиційна	 концепція	 (оволодіння	 базовими	 знаннями,	 уміннями	 і	
навичками	та	вивчення	і	засвоєння	академічних	знань);

•	 реалістична	 концепція	 (опора	 на	 знання	 як	 на	 упорядковану	 систе-
му);

•	 гуманістична	 концепція	 (розглядається	 як	 основа	 самовираження	
особистості,	її	самоствердження	таким	чином,	що	найповніше	відпові-
дає	сутності	людського	“Я”).

Якщо	певним	чином	узагальнювати	сутнісний	характер	інноваційних	під-
ходів	в	освіті,	то	пошлемося	на	доцільну	думку	відомого	українського	філо-
софа,	педагога	В.	Г.	Кременя,	який	пише:	“Мета	—	будь-якої	освітньої	систе-
ми	полягає	у	формування	такого	практичного	світогляду	людини,	який	би	
щонайкраще	поєднував	її	професійну	діяльність	із	загальними	цивілізацій-
ними	цінностями,	закладеними	в	основу	цієї	системи”	[9].

Одним	 із	 найдієвіших	 і	 найбільш	 інноваційних	 засобів	 навчання	 є,	 зо-
крема,	 модульне	 навчання.	 Сутність	 модульного	 навчання,	 —	 пояснює		
О.	М.	Міхатуліна,	—	полягає	в	тому,	що	студент	більш	самостійно	або	пов-
ністю	самостійно	може	працювати	із	запропонованою	йому	індивідуальною	
навчальною	програмою,	що	містить:	1)	цільову	програму	дій;	2)	банк	інфор-
мації;	 3)	 методичне	 керівництво	 із	 досягнення	 поставлених	 дидактичних		
цілей.	При	цьому	педагоги	можуть	застосовувати	різноманітні	форми	функ-
цій	—	від	інформаційно-контролюючих	до	консультативно-контролюючих”.

Крім	інноваційних	методів	навчання,	є	ще	інноваційні	методи	викладан-
ня.	Серед	колишніх	радянських	вчених,	одним	з	перших	такі	методи	запро-
понував	Ю.	М.	Ємельянов.	Він	виділив	такі	основні	блоки	цих	методів:

•	 дискусійні	методи	(групова	дискусія,	аналіз	казусів	із	практики,	ана-
ліз	ситуацій	морального	вибору);

•	 ігрові	методи:	дидактичні	й	творчі	ігри,	в	тому	числі	ділові	(управлін-
ські)	ігри;

•	 рольові	ігри	(	поведінкове	навчання,	ігрова	психотерапія,	психологіч-
на	корекція);

•	 контргра	 (транзактний	 метод	 усвідомлення	 комунікативної	 поведін-
ки);

•	 сенситивний	 тренінг	 (тренування	 міжособистісної	 чутливості	 та	
сприйняття	себе	як	психофізичної	єдності).

Оскільки	 у	 даний	 час	 розвиток	 науки,	 освіти	 в	 Україні	 відбувається	 як	
складний	процес	інтеграції	не	просто	у	прогресивну	світову,	але	найперше,	
європейську	систему	освіти,	підкреслимо,	що	аналізуючи	стан	та,	головним	
чином,	специфічні	особливості	розвитку	освіти	в	Європі	у	ХХІ	столітті,	не-
мало	фахівців	звертають	увагу	не	лише	на	позитивні,	але	й	проблемні,	а	то	
і	негативні	аспекти	у	цій	справі.	Так,	український	дослідник	В.	П.	Савельєв	
загалом	вважає,	що	головними	причинами	і	деструктивними	факторами	ду-
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ховного,	соціокультурного	занепаду	Європи	є	такі:	десакралізація	світу;	ви-
тискання	духовної	культури	натуралістичною;	стихійний	технічно-техноло-
гічний	 і	 науковий	 розвиток;	 перетворення	 науково-технічного	 прогресу	 на	
своєрідну	релігію;	створення	в	соціумі	крайнього	егалітаризму;	поширення	
в	культурі	чуттєвого	гедонізму	та	утилітаризму”	[2].	Можливо,	окремі	аспек-
ти	(зауваги)	процитованого	дослідника	є	і	неоднозначними,	а	то	і	спірними,		
однак,	вважаємо,	можна	погодитися	з	ним	у	тій	частині,	що	техніко-техно-
логічний	розвиток	у	багатьох	європейських	країнах	нині	дійсно	суттєво	від-
водить	на	другий	план	розвиток	духовний,	про	що	зазначають	і	європейські	
фахівці	—	суспільствознавці.	

До	основних	проблем	європейської	системи	освіти	сьогодні	сповна	мож-
на	віднести:	а)	певну	дегуманітаризацію	освіти	на	її	технізацію;	б)	віртуалі-
зацію	освіти;	в)зростання	функціональної	неосвіченості	багатьох	громадян;		
г)	 помітну	 вузьку	 спеціалізацію	 (вона	 особливо	 притаманна	 постіндустрі-
альним,	 інформаційним	 суспільствам);	 ґ)	 комерціалізацію	 освіту	 (освіта	
фактично	 постає	 як	 повар,	 продукт);	 д)	 алгоритмізацію	 освіти	 (освіта	 все	
більш	базується	на	прогресивних	освітніх	технологіях).	Враховуючи	вислов-
лене,	підтримуємо	методологічний	підхід,	який	використав	при	вивченні	ос-
вітньої	політики	у	суспільстві,	що	трансформується,	українська	дослідниця		
В.	О.	Гальпєріна,	яка	аналізуючи	трансформаційні	процеси	у	політики-освіт-
ній	сфері	намагалася	“конструктивно	поєднувати	соціоісторичний	та	соціо-
культурний	підходи”.	Сутність	такого	підходу	полягає	в	органічній	єдності	
особистості,	суспільства	та	культури.	Особистість	—	це	суб’єкт	взаємодії,	сус-
пільство	 —	 сукупність	 взаємодіючих	 суб’єктів,	 культура	 —	 сукупність	 зна-
чень,	цінностей	та	норм,	якими	володіють	взаємодіючі	суб’єкти.	

Ведучи	мову	про	розвиток	вітчизняної	 (української	систем	освіти,	 її	 ін-
теграцію	 у	 світову	 та	 європейські	 системи,	 варто	 брати	 до	 уваги,	 як	 пише		
М.	Ф.	Головатий,	що	“першорядне	значення	мають	вітчизняні,	національні	її	
особливості,	а	вже	потім	необхідна	розумна	інтеграція	у	світову,	європейську	
системи	освіти.	Тобто,	йдеться	про	створення	освіти,	яка	давала	б,	головним	
чином,	 можливість	 студентам	 бути	 максимально	 мобільними,	 про	 взаємо	
визнання	дипломів	і	вчених	звань,	а	не	про	радикальний	злам	прогресивної	
університетської,	філософсько-гуманітарної	освіти,	покликаної	формувати	і	
спеціаліста,	і	особистість	одночасно”	[4,	с.	33].

Підкреслимо,	що	саме	за	умови	такої	системної	організації	 інноваційної	
освіти	і	з’являються	можливості	для	суттєвого	її	впливу	на	формування	ду-
ховних	засад	особистості.	При	цьому	освіта	має	бути:	а)	за	формою	—	групо-
ва,	колективна;	б)	за	сутністю	—	максимально	індивідуалізована,	що	врахо-
вує	специфіку	і	особливості	окремо	взятої	людини.
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	 У	пропонованому	збірнику	подано	статті	та	тези	учасників	науково-практичної	
конференції,	що	охоплюють	широку	проблематику	ролі	Церкви	у	сучасній	Україні		
та	перспективи	розвитку	державно-церковних	відносин.
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