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ПРО СМИСЛ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЇЇ
ТЕМАТИЧНІ ВЕКТОРИ
Тривожне, але не позбавлене надії, сьогодення актуалізує
потребу поглибленої рефлексії щодо віднайдення оптимальніших
моделей діалогу ідей, цінностей, переконань, традицій, життєвих і
світоглядних парадигм, соціальних укладів, на основі чого
зводилися б до мінімуму конфліктні ситуації у міжспільнотній та
міжособистісній комунікації. Реалії співжиття цивілізацій та й
досвід окремих суспільств (і Україна – не виняток) свідчать, що від
цієї омріяної перспективи ми ще досить далекі. Задекларована в
контексті моральних кодексів та правових норм толерантність як
реальний фактор життя має ще чимало перешкод для повноцінного
соціального функціонування, або ж часом виявляє себе у
спотворених формах, постаючи, по суті, квазітолерантністю,
толерантністю до деструкції. Звісно, це не заперечує того факту, що
в багатьох аспектах все ж і минуле, й сьогодення напрацювали ряд
матриць
гуманістичного
та
осмисленого
впровадження
толерантності в життя. Відповідно, наявний позитивний досвід, а з
іншого боку – існування низки серйозних викликів, спонукають
мислячих людей всебічно обговорювати комплекс проблем,
дотичних до феномена толерантності в якнайширших аспектах його
розуміння. Дана конференція актуалізує передусім філософський,
етико-культурологічний та релігієзнавчий формати проблеми
толерантності. І результативність її осмислення залежить від
продуктивного розширення обріїв свідомості, принципової
відкритості, недогматичності та критичності розуму, вміння
віднаходити пункти ідейного дотику та спільний ціннісний
стрижень відмінних одна від одної традицій і моделей світобачення,
здатності сміливо «зазирати» в майбуття й бачити його в
оптимістичному світлі. Хто, як не представники творчої, думаючої
молоді, найбільш повноцінно на таке спроможні?
У збірнику узагальнено результати досліджень докторантів,
аспірантів, здобувачів, викладачів ВНЗ та творчих студентів,
географія представництва яких охоплює західний, центральний,
південний регіони України, а також міста Греції (Салоніки), Росії
(Москва), Польщі (Варшава). Ідеї конференції апробовано в межах
жвавого та ефективного наукового спілкування молодих
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дослідників, де проявлено високу розумову та полемічну культуру
обговорень, відповідальність за пропоновані думки та проекти!
Висвітлюється широке коло питань: етико-філософське
обґрунтування толерантності; соціокультурні моделі діалогу з
«Іншим»; етнорелігійні взаємини в національному та міжнародному
аспектах; політико-ідеологічний плюралізм й оптимізація структур
громадянського суспільства; толерантність у контексті правової
культури; світоглядні альтернативи і потенціал синергії в новітню
добу науки, мистецтва, філософії та релігії, проблеми збереження
ідентичності людини й культури; практичні вияви і перешкоди
толерантності в умовах ментальних конфліктів та військових загроз
в Україні, толерантність у контексті транскордонності.
Методологічні й тематичні орієнтири багатьох розвідок,
представлених у виданні, узгоджені з цілями та логікою наукового
проекту «Роль етноконфесійних взаємовідносин транскордонних
регіонів (Буковина, Галичина) в євроінтеграційних процесах:
суспільно-практичний вимір», що реалізується на базі філософськотеологічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича.
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ДІАЛЕКТИЧНИЙ КОНФЛІКТ У ПРАКТИКАХ
ТОЛЕРАНТНОСТІ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ ТА
ШЛЯХИ ЙОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ: РЕЛІГІЙНИЙ,
ПОЛІТИЧНИЙ, ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТИ
У сучасному світі все частіше постає питання про необхідність
винесення певних соціокультурних груп або їх практик зі складу
тих спільнот або дій, яке сучасне цивілізоване суспільство має
толерувати. Відомі політики та публічні особи ліберальних або
лівих поглядів не один раз робили заяви щодо поразки політики
мультикультуралізму у тому форматі, в якому її реалізовували
європейські та північноамериканські країни з шістдесятих років
минулого століття [2]. Утворення етнорелігійних гетто, їх
колективне реакційне ставлення до розвитку суспільства, в якому
вони проживають, та підтримка ними регресивних тенденцій на
історичних батьківщинах стали вже серйозною релігійнополітичною та культурною проблемами. Система взаємовідносин
всередині таких груп структурно і якісно відмінна від принципів
взаємовідносин у зовнішньому суспільстві. А їх «зовнішня
політика» часто характеризується відвертою відмовою визнавати
нормою ті стосунки і принципи, які склалися у зовнішньому
суспільстві.
Найчастіше суб’єктами таких спільнот на сучасному
європейському континенті стають вихідці з країн Близького Сходу,
що сповідують іслам. Перш за все, – особи, що народилися поза
межами Європи, і мігрували вже з усталеною традицією, набутою в
процесі первинної соціалізації, складником якої могло б бути
прищеплення норм і цінностей ортодоксального ісламу [3].
Фундаменталістські цінності (або цінності ортодоксальної
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релігійної традиції) входять в пряме протиріччя з цінностями
секулярного світу. Однією з базових цінностей сьогоднішнього
секулярного світу є толерантність, а один з векторів її
спрямованості – релігійно-конфесійна толерантність.
Однак, релігійно-конфесійна та інші аспекти толерантності не є
ціннісними орієнтирами ортодоксальної традиції в сучасному
ісламі, принаймі, в практичному аспекті.
До інших категорій таких спільнот можна віднести:
 Протестантські фундаменталістські групи в США
(наприклад, сумнозвісна Баптистська церква Вестборо);
 Радикальні православно-фундаменталістські угрупування у
сучасній Росії (наприклад, угрупування «Божа воля»);
 Тоталітарні секти (наприклад, нині функціонуюче «Біле
братство» або секта православного русла, нещодавно виявлена на
базі Свято-Покровської церкви у селищі Бортничі, що у межах
Києва)
 Тоталітарні спільноти, утворені клерикальними режимами в
Ірані, Саудівській Аравії, Катарі тощо;
 Тенденції до клерикалізації у світських державах (Україна,
Угорщина, Туреччина тощо).
Отже, описуючи взаємини між даними закритими спільнотами
та відкритим суспільством, ми стаємо свідками однобічної
толерантності. З однієї сторони, поняття толерантності містить в
собі зміст, що визначає визнання право іншого на свій спосіб життя.
З іншого боку, будучи односторонньою, толерантність програмує
себе на самознищення.
Дане протиріччя вже давно стало релігійно-політичною та
етнокультурною проблемою як у філософському дискурсі, так і на
практиці. Однак, прихильники толерантного ставлення до іншого,
зокрема ліберальні і ліві політичні групи, продовжують толерувати
закриті спільноти (перш за все, тоталітарні режими на Близькому
Сході, а також фундаменталістські спільноти всередині
європейських суспільств), стверджуючи, що це їх право на
віросповідання, або сповідання певних політичних ідей.
Тому автор пропонує зробити міжгалузевий аналіз даної
проблеми та віднайти способи її розв’язання в рамках
соціокультурних моделей спілкування з «Іншим».
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Філософський
аспект.
У
позабіологічному
контексті
толерантність прийнято розглядати як соціальну цінність.
Особливістю соціальної цінності є те, що вона може стати
результатом тільки свідомих дій суб’єктів. Отже, можна зробити
висновок, що ефект і значення соціальної цінності прямо
пропорційний кількості людей, що її розділяють. [5, с. 23-28]
Значимість соціальної цінності при її застосуванні щодо певної
людини або групи людей зростатиме тільки у тому випадку, якщо
ця цінність приймається об’єктом, спрямовується назад на суб’єкта
і ретранслюється на інших людей або спільноти. У випадку, якщо
цінність не сприймається спільнотою або рішуче відкидається нею
стає незрозумілим сенс ставлення до цієї спільноти на основі даної
цінності, оскільки значення та ефект цінності не примножується. В
такому випадку виникає і комунікативний конфлікт: якщо
припустити, що наше мислення, спрямоване на практику, має
ціннісні орієнтири, то вони і визначають своєрідну модель чи
парадигму цього мислення. Для ефективного діалогу необхідна
однакова модель і парадигма мислення. У випадку їх різностей і за
умови небажання сторін знайти модель, що наблизилась би до
спільної, діалог неможливий. Відкрите суспільство пропонує
закритим спільнотам толерантність в якості нової моделі діалогу та
взаємовідносин, замість старої моделі, що базувалася на принципі
насилля. Якщо закрита спільнота не бажає перейняти нову модель,
то єдино можливий діалог з нею може відбуватися на основі
попередньої моделі взаємовідносин.
Аби описати дане протиріччя за допомогою логічних методів
чи методів аналітичної філософії, можна звернутися до відомого
приклада професора Гарвардського університету Майкла Сендела,
який він наводить у лекціях, присвячених Імануїлу Канту. З однієї
сторони, ми маємо керуватися універсальним принципом
толерантності, не виключаючи одиничних випадків (виключень) –
тобто, і до закритих спільнот. Але наше застосування цього
принципу може стати причиною ліквідації цього принципу як
такого. Отож, можливо, краще не застосовувати його у таких
випадках?
Етичний аспект. Питання «чому варто толерувати або не
толерувати закриті спільноти?» потребує етичної експертизи. Якщо
основоположним принципом толерантності є визнання способу
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життя і мислення автономної особистості, тоді є потреба в
обмеженні певних колективних прав, що спричиняють насилля над
особистістю. У сучасному дискурсі часто виникають заклики до
толерування закритих спільнот (наприклад, мусульманських
тоталітарних режимів на Близькому Сході) за умов, якщо їх члени
згодні проживати в даних спільнотах та експортують свої ідеї та
практики назовні. Теж саме висловлюється щодо мусульманських
спільнот в Європі. Проте, автор вважає, що даний умовивід є
хибним. По-перше, варто усвідомлювати, що вступ людини до такої
спільноти переважно є не добровільним вибором, а наслідком
народження і соціалізації в даній спільноті. Навіть, якщо взяти до
уваги ідею держави як контракту, то наступні покоління, що
народилися в цій держав і закритій спільноті – не мають права на
вибір і є об’єктом агресивного насильства з народження. Якщо
звернутися до історії, можна знайти підтвердження цієї думки:
тоталітарна держава Ісламська Республіка Іран була сконструйована
владною верхівкою внаслідок брутального перевороту, а не через
суспільний консенсус.
Окрім того, варто зазначити, що керуючись принципом
толерантності, ми відмовляємось чинити фізичне насилля через
світоглядні позиції людини або її вибір, що не порушує права
оточуючих, та надаємо їй право на вибір та свободу дії. Ці
принципи є одними з основоположних у концепції толерантності. У
той же час, толерантно ставлячись до закритих спільнот, ми
абстрагуємось від їх особистісного виміру, а сприймаємо їх як
саморегульоване ціле, таким чином, таким чином, даючи
можливість розвиватися насиллю та брутальному придушенню
свободи всередині цих спільнот. Наприклад, кажучи про спільноти
вищезазначених країн, ми, фактично визнаємо їх нетолерантність до
жінок, гомосексуальних людей, представників відмінних від
державної релігійних традиції, вільнодумців, гуманістів тощо.
Таким чином відбувається явище дегуманізації і ми легітимуємо
насилля по відношенню до інших людей, декларативно
проголошуючи «толерантність». Як влучно зазначила відома
сучасна гуманістка, феміністка, політик ліберального спектру,
колишня мусульманка сомалійського походження Аяан Хірсі Алі:
«Толерантність до нетолерантності – це просто страх!» [1, с. 110], –
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страх, який ще може бути підкріплений фінансовими інтересами
(беручи до прикладу взаємовідносини США та Саудівської Аравії).
Політично-практичний аспект. У сучасному дискурсі досить
популярною є Теорія демократичного миру. Фундамент цієї теорії
заклав Імануїл Кант у праці «Вічний мир», а остаточно сформували
американські політологи Дойль, Маоз, Абдолаллі, Бремер і Русет на
межі 1980-х – 1990-х років. Залежності від бінарного або
множинного поділу країн на «демократичні» та «автократичні»,
стверджуючи, що автономія особистості, консенсусний метод
прийняття рішень, ментально-культурний індивідуалізм, гуманізм, а
також врахування інтересів кожного члена суспільства (що є
основними
рисами
категорії
«демократія»
і
категорії
«толерантність»), роблять два висновки. Перший – відкрите
суспільство не зацікавлене у війні. Другий – у відкритому
суспільстві вищий рівень пацифізму і нижчий рівень агресії [4, с.
61-81]. Таким чином, виходячи з даної теорії, можна зробити
висновок, що конфлікт між закритими спільнотами і відкритим
суспільством станеться у будь-якому випадку. Це твердження
актуальне як для мікросоціального рівня, так і для рівня
міжнародних політичних відносин.
Проте існує і небезпека боротьби із закритими спільнотами: ця
боротьба може маскувати власні інтереси агресора. Наприклад, так
сталося в Іраку в 2003 році і в Лівії в 2011.
Розв’язання даної проблеми автор бачить у «розмежуванні»
представника тоталітарної спільноти або носія тоталітарної ідеї на
«чисту особистість» та «носія ідеї». Таким чином, необхідно
знищити другу складову особи, щоб дати можливість розвиватися
першій. Наприклад, до мігрантів з мусульманських країн варто
гуманно і толерантно ставитися як до особистостей, при цьому,
завдяки широкій освітній політиці, сприяти тому, що компонент їх
світогляду «носій клерикальних ідей» зник, повертаючи свідомість
у стартові позиції толерантного демократичного суспільства:
наявність свободи совісті, свободи вибору і свободи дії, якщо вона
не порушує права людей довкола.
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РАДЯНСЬКІ ІДЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕЖИТКИ: «(НЕ)
ТОЛЕРАНТНІ» ВИКЛИКИ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВНОСТІ
На тлі подій останніх двох років суттєвих змін зазнало не лише
політичне й культурне середовище нашої країни, але якісно
змінилося все суспільство. Сьогодні чимало політологів, істориків,
соціологів дискутують щодо питання масштабності цих
перетворень, однак всі вони одностайні: соціум уже ніколи не буде
тим, яким він був раніше. Такі зміни, звичайно, формують зовсім
інший формат «суспільного запиту» на ті чи інші перетворення.
Природно, з’явився цей «запит» і тепер. Хоча на тлі повсюдного
зубожіння значної кількості громадян, здавалося б, не варто
відводити суспільну увагу від нагальних проблем соціальноекономічного характеру, втім реалії диктують власні умови. Відтак,
ми стаємо свідками своєрідного історичного «дежавю», коли поновому актуалізувалися питання, які, здавалося, вже давно вирішені
– радянська минувшина, що тяжіє над нашим побутом і, значною
мірою, над світоглядом. Аналізуючи наслідки 70-літньої діяльності
радянської номенклатури в Україні, ми сміливо можемо
стверджувати, що вони трагічні, адже було знищено мільйони
людей, а решту – доведено до стану морального зубожіння, який
американський історик Д. Мейс назвав «синдром постгеноцидного
суспільства» [2, с.5].
Втім, суспільство змінилося і хоче чогось кращого й іншого. І
йдеться, передусім, не лише про низку «ленінонопадів», що
прокотилися по всій країні, але й про інше, про появу тенденції
відновлення повалених радянських «ідолів».
Саме на цьому етапі сучасна Україна зіткнулася з незнаною
раніше проблемою: прийнятне чи неприйнятне існування символів
радянської епохи? Якщо відповідь ствердна, то нам варто й надалі
жити на проспектах «ім. В. Леніна» і відновити святкування
жовтневого перевороту 1917 року; якщо ж відповідь негативна, – то
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чому на теренах України як державні свята до сьогодні
відзначаються 8 березня, 1, 2 травня і чому на мапі нашої держави
знаходяться такі радянські топоніми як Дніпропетровськ,
Кіровоград,
Іллічівськ,
Червоноград
тощо?
Втім,
у
запропонованому контексті зовсім по-іншому сприймається й
комплекс питань, що стосуються свободи, толерантності,
поміркованості, адже заявити, що весь загал громадян готовий і
прагне «попрощатися» зі своїм радянським «вчора» неправильно, а
тому чи не стане процес «очищення від совковості» сучасним
аналогом радянської ідеологічної «зачистки» від будь-яких форм
інакшості?
Для пошуку відповідей на такі актуальні питання, варто, на
нашу думку, звернутися до певних форм історичної ретроспекції
радянської доби, адже тоталітарний режим, що упродовж 1920-х
років утвердився в СРСР, був, перш за все, ефективним механізмом
цілісного духовного поневолення мільйонів людей [5, с.72].
Водночас, ми не можемо оминути увагою те, що значною мірою
сприяли цьому і відповідні традиції, що склалися в Російській
імперії упродовж століть і продовжуються і сучасній Росії. Свого
часу більшовикам знадобилося лише спродукувати власну
«ідеологічну схему», згідно з якою ленінська ідейно-атеїстична
система слугувала безпосереднім керівництвом до дії в боротьбі з
релігією та була основою подальшого розвитку наукового атеїзму
[4, с.16]. Однак, специфіка радянської тоталітарної системи
полягала в тому, що вона насаджувалася в багатонаціональній
державі, а отже, продовжила, по суті, великодержавницькошовіністичну політику російського царату. Послідовно знищуючи
автентичність націй і народностей, їхні культури, історичне минуле,
більшовицька влада ставила перед собою мету: сформувати
незнаний раніше людиноподібний «гібрид» – «нову історичну
спільноту людей – радянський народ» з єдиною культурою –
соціалістичною, інтернаціональною за змістом, хоча й
національною за формою.
В запропонованому контексті, вельми влучно радянську
систему внутрішньополітичного устрою характеризує російський
філософ М. Бердяєв, вказуючи, що більшовизм – це, насамперед,
сильна централізована держава, що завжди була мілітаризованою, а
тому й питання безальтернативної і безопозиційної влади для
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більшовиків завжди було пріоритетним. Тож вони й створили
поліцейську державу, що за способом управління була дуже схожа
на стару російську імперію, але організувати маси, підпорядкувати
собі робітничо-селянський прошарок населення неможливо лише
силою зброї, винятково насильством. Потрібна була цілісна
доктрина, цілісний світогляд, потрібні були символи, які б їх
з’єднували. Нова єдина віра народних мас мала бути вираженою в
елементарних символах і по-російськи трансформований марксизм
виявися для цього цілком придатним» [1, с.99-100].
Утім, діяльність радянської влади у справі побудови нового
антирелігійного суспільства не обмежувалася такими (чи то
схожими) заходами винятково теоретично-ідеологічного типу й
мала яскраво «прикладний» характер. Цілком у відповідності із
задекларованим гаслом боротьби за створення нового – абсолютно
безрелігійного та «революційного» – побуту проводилася
широкомасштабна робота з перейменування вулиць, площ і
населених пунктів, у тому числі й тих, що містили у своїх назвах
«релігійний ухил» або ж названих на честь представників царського
дому. У результаті цього, з тогочасної карти України зникло сотні
унікальних топонімів, а, натомість, з’явилися нові, радянські.
Чимало з цих радянських «креативних» назв існують й до сьогодні.
Запропонований механізм «зміни й заміни» назв теж не
вирізнявся оригінальністю – перейменовування відбувалися,
здебільшого, на честь видатних діячів російського і міжнародного
робітничого та комуністичного руху. Відповідно впродовж 19201926 рр., на карті України з’явилися низка доволі «політично
коректних», і цілком «революційних» назв міст: Запоріжжя
(колишній Олександрівськ), Красноград (Константиноград),
Артемівськ (Бахмут), Дніпропетровськ (Катеринослав); ця
тенденція була продовжена й у наступні роки, внаслідок чого
з’являються міста Комунарськ (Алчевськ), Іллічівськ (Скіфополь,
Буга Хутор), Дніпродзержинськ (Каменськ), Дніпропетровськ
(Єкатеринослав) Кіровоград (Єлисаветград), Кузнецовськ (Вараш),
Свердловськ (Должанськ) і ін. Таке своєрідне починання отримало
подовження й у кампанії з перейменування на рівні міст, селищ, сіл.
До прикладу, ще в 1919 році у Харківській губернії, відповідно
рішення Лебединського повітового комітету КП(б)У, вулиця
«Сумська»
повітового
центру
була
перейменована
на
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«ім. Я. Свердлова», вул. «Замкова» – «ім. Р. Люксембург», а
«Вознесенська» площа стала «Площею ім. М. Урицького». Вельми
цікавими були випадки, коли клопотання місцевих органів, щодо
зміни назв населених пунктів, не були підтримані союзною владою.
Найбільш комічним у цій ситуації було те, що назви на карті СРСР
з’являлися (і, зрештою, зникали) в залежності від політичної
кон’юнктури та від політичної ситуації, що на той чи інший момент
складалася в країні. Внаслідок таких дій ситуація сягнула абсурду:
станом на кінець 1980-х років, як своєрідний «результат» таких
кампаній, на карті СРСР значилися 150 назв населених пунктів,
утворених від прізвища «Кіров», ще понад 100 – від прізвища
«Калінін», 40 – від прізвища «Куйбишев» і т.д. Однак
«беззаперечними лідерами» були топоніми, що утворилися від
прізвища (або імені, чи то по-батькові) В. Леніна (Ульянова), адже
саме внаслідок такої форми увіковічення «вождя світового
пролетаріату» в Росії з’явилися «Ленінград» і «Ульяновськ», а в
Україні – вже згаданий вище «Іллічівськ». [3, с.131-132]. Прикро
констатувати сумні факти, однак у такому своєрідному
«ідеологічному полоні» радянських топонімів ми перебуваємо й до
сьогодні. Проте ми сподіваємося, що процес «прощання» з
радянською минувшиною і в цьому питанні набуде практичного
виміру.
Однак, як це не дивно, на першість у цьому питанні претендує
не проблема відновлення історичної справедливості, а диспут щодо
можливості (чи то неможливості) самого процесу перейменування.
Виявилося, що чимало людей апелюють до «насильницького» і
«нетолерантного» характеру такого процесу декомунізації. Таким
чином весь український соціум зіткнувся із необхідністю
проведення певного «морального нюрнберга» і не лише над
комунізмом, але й над своїм пострадянським світобаченням, адже
лише такий процес історичного «очищення» й переосмислення
власної минувшини допоможе нам сформулювати вірні форми й
методи розбудови власної державності. Прихильники всього
радянського (назв, побуту, укладу життя) як єдиний аргумент
культивують вказівку, що так, начебто, було колись, а тому й
головний «акцент» опонентів має зводитися до того, що так, власне.
«колись» не було й сам процес формування «радянського побуту»
був насильницьким і політично вмотивованим.
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Підсумовуючи викладене, ми можемо стверджувати, що у
формі своєрідної держаної ідеології було культивоване постійне
втручання з боку радянської влади, систематичне несприйняття, а
також та абсолютна нетерпимість стосовно всього, що тією чи
іншою мірою, нехай і віддалено, проте нагадувало про попередню
історичну епоху, або ж релігію й Церкву. Головна причина цього –
намагання позбавити людину світоглядної альтернативи,
викорінити будь-які, нехай і примарні, проте вкрай небезпечні для
радянської влади осередки можливого спротиву, який за
сприятливих умов, (що, зрештою, цілком вірно усвідомлювала
радянська керівна верхівка) міг стати й осередком потужних
антидержавних настроїв і, навіть чи не основним чинником у
поваленні комуно-більшовицького тоталітаристського ладу, що,
зрештою, й сталося наприкінці ХХ століття.
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КОЛІЗІЯ «ВІЙНА/КУЛЬТУРА» У СВІДОМОСТІ
ПОСТРАДЯНСЬКИХ СУСПІЛЬСТВ НА ТЛІ ЗАГОСТРЕННЯ
МЕНТАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ І СОЦІАЛЬНИХ
КОНФЛІКТІВ
Як обґрунтовував російський філософ М. Бердяєв, війна є лише
вторинним проявом кризи людської душі та культури загалом. Саме
ця обставина дозволяє говорити про те, що феномен війни
дихотомічно пов'язаний з людською культурою, адже ті цінності,
які культивуються в суспільстві, є однією з причин воєнної загрози.
Дихотомія «культура-війна» полягає в тому, що, з одного боку,
умовам війни притаманний культурний занепад, декаданс, а, з
іншого, – період війни, переважно, ознаменовується стрімким
стрибком у технічному прогресі. Післявоєнний період, у свою
чергу, відзначається переосмисленням тих цінностей, які стали
причиною війни, й культивуванням нових, котрі базуються на
поняттях миру та любові. Саме післявоєнний період
характеризується актуалізацією творчості з антивоєнними
лейтмотивами. І саме небажання вбачати у війні хворобу, яку
потрібно викорінювати, і нехтування тією творчою спадщиною,
мета якої полягає в запобіганні виникненню війн у майбутньому,
стають однією з основних причин ескалації військових конфліктів
сьогодні. Особливо це кристалізується в межах реалій, у яких
опинилася нині Україна.
Нещодавні події Революції Гідності призвели до хвилі
піднесення української самосвідомості і, навпаки, показали
справжнє обличчя влади й мас північного сусіда, ментальність
якого залишилася ще в 1941 р., де є чітко окреслений ворог, проти
якого треба боротися з гаслом «ні кроку назад» для того, аби
встановити «свою» справедливість. Це, як видається, є одним із
вагомих чинників загострення конфлікту, адже відбувається ще й
конфлікт двох ментальностей: української, яка базується на
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чуттєвості та кордоцентризмі, і московської – у своїх
стандартизованих масових формах варварської та войовничої.
(Свідомо уникаємо тут терміна «російська», оскільки під
«російським» розуміємо позитивну і гуманістичну спадщину
культури цієї нації, а під «московським» – деструктивні вияви
імперської свідомості і практики). Небажання бачити найбільшого
ворога для себе та своєї країни в самих собі – у власній інертності,
пасивності прагнення до змін – призводить до екстраполяції
власних проблем на інших й обертається деструктивним наміром
боротися з фіктивними «носіями зла». Саме цей конфлікт
ментальностей, як бачимо у сьогоднішніх реаліях, обернувся на
відкритий військовий конфлікт між нашою державою та північним
«сусідом».
Війна відбувається і в душах – душах тих людей, що стали
заручниками війни, – це спільне як для України, так і для Росії.
Для тих же людей, що символізують справжню совість Росії, і
для яких не виявилися чужими поняття гуманізму, миру,
справедливості, ця ситуація є екзистенційно і морально болісною,
адже вони опинилися у безвиході. Причиною цього є зростання
градусу ненависті в масі заідеологізованих людей: тих
особистостей, які стали на бік правди, опозиції до злочинної влади,
почали таврувати та навіть фізично знищувати деяких найбільш
виразних і незламних. Напрочуд влучно, правдиво описує стан
людей, що не стали заручниками масового психозу в сьогоднішніх
реаліях Росії, письменник Д.Биков: «А теперь «Единая Россия»,
Заполняя отчие края, Сделала нас символом бессилья, Глупости,
запретов и вранья» [3].
Дмитро Биков чітко усвідомлює всі ті реалії, що склалися в
їхній країні, тож аналізуючи реакцію більшості росіян на
Майданний протест українців проти антигуманної влади, він
доходить такого висновку: «Люди перестали боятися й стрибнули
вище голови, а це таке щастя, що не так вже й важливо, чим за
нього розплатишся. Ми навіть уявити собі не можемо, яке це щастя,
коли з твоєї країни сповзає сіра пелена, а ти переростаєш себе. В
«русском мире» таких почуттів давно не зазнавали, тому тут багато
хто хоче вбивати» [2].
В «русском мире» зовсім інші почуття, чітка ієрархія влади,
навіть елементи феодального режиму. Про ці близькі до катастрофи
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російські реалії Андрій Звягінцев зняв фільм, вже уславлений і
відзначений на кінофорумах світу. «Левіафан» – це образ путінської
Росії: корупція, фальш ієрархів церкви та їх спаяність із
можновладною сваволею, тотальний цинізм суспільства, де душі
пронизуються духом війни «всіх проти всіх». Цей фільм не тільки
констатує факт – «все погано», але й повинен сприйнятися як
імпульс до змін. Мабуть, через це він став ще одним каменем
суперечності в російському суспільстві, яке поділилося на тих, хто
критикує чи навіть огульно паплюжить талановитий і чесний витвір
мистецтва та його авторів, і тих, кому він сподобався. Саме в
останніх – надія Росія. І це всепоглинаюче чудовисько «левіафан»
перебуває біля наших кордонів і посіяло ту саму ворожнечу та
ненависть, назва якої – війна.
Що ж може протипоставити культура війні? В одному зі своїх
роздумів з приводу війни знаний український письменник С.Жадан
ставить питання, а що, власне, може протиставити культура війні?
Він розповідає про розтрощену війною бібліотеку, де, внаслідок
руйнувань, книги лежать на купі: там і українські, і російські
класики, війна – рівняє культури, тобто рівняє у тому, що
суспільство не зрозуміло тих фабул, тих ціннісних орієнтирів, на
яких виросли як українці, так і росіяни, але останні в масі своїй так
нічого й не навчилися, що й призвело до фатальних наслідків.
«Коцюбинський, Сосюра, Довженко – що ще потрібно, аби вирости
нормальною людиною? Та нічого, за великим рахунком. Хіба що
Чехов із Толстим. Вони тут теж є, теж розкладаються під дощем.
Війна рівняє класичну культуру в її недоречності та зайвості,
незалежно від мови, незалежно від державної культурної політики»
[5]. Але саме на культурі післявоєнного періоду лежить весь тягар
відповідальності за розбудову нового суспільства, в якому
культивуватимуться загальнолюдські цінності поваги, солідарності,
миру та справедливості.
Говорячи про перехід до нового суспільства та нових цінностей
у післявоєнний період, хотілося б зазначити, що саме сьогодні
Україна болісно стає на той шлях розвитку громадянського
суспільства, в якому й культивуються ці загальнолюдські цінності
та орієнтири. Найяскравішим прикладом цього є виникнення
волонтерського руху як феномена української солідарності та
культури доби загострення конфлікту з Росією. Волонтерський рух
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до подій Революції гідності та війни на Донбасі, якщо й існував, то
непомітно і непродуктивно. І саме після цих подій волонтерські
організації, незважаючи на стихійний характер свого виникнення,
проявляють себе високоорганізованими й дієвими, що у свою чергу
допомогло зберегти тисячі життів як серед солдатів, так і мирного
населення.
Отже, війна є «продуктом» (анти-)культури, наслідком духовної
кризи та моральних суперечностей або ж робить людину
заручником злочинної ідеології. Але, з іншого боку, війна мотивує
(до певної міри) катарсис для культури й суспільства, який скидає з
усіх маски непричетності, адже саме через розуміння всієї
трагічності війни приходить усвідомлення справжніх життєвих
цінностей, в ряду яких найвище місце посідає мир як прояв вищого
блага для людини та людської культури.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ПРОБЛЕМА «РУССКОГО МІРА» В
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
Толерантність є цінністю модерного суспільства. Вона
нерозривно пов’язана зі свободами людини і тим, що Р. Інглхарт і
К. Вельцель називають «цінностями самовираження» [3, с.12-13].
Толерантність по суті є визнанням свобод і прав на самовираження
не лише за собою, але й за іншими людьми. Законодавчо закріплені
принципи толерантності не можуть гарантувати повної присутності
толерантності в суспільстві. Громадська думка впливає на
ставлення суспільства до меншин і тих соціальних груп, яких
вважають «іншими» і стосовно яких вимірюється рівень
толерантності. Відтак в утвердженні толерантності велику роль
відіграють ті соціальні агенти, які здатні мобілізувати громадську
думку і впливати на неї. До таких належать різні учасники
політикуму, громадянського суспільства, а також церква та
релігійні спільноти.
Питання безпеки – це головна передумова формування того чи
іншого рівня толерантного ставлення до представників різних
соціальних груп. Нетерпимість до людей чи спільнот, їхніх ідей,
вірувань, цінностей та способу життя, з’являється тоді, коли ці
спільноти можуть вважатися потенційно небезпечними. Уявлення
про те, що від окремих груп походить небезпека, може бути
підкріплене колективною пам’яттю про те, що колись вони були
джерелом такої небезпеки (до прикладу, якщо це представники
народу, який колись проводив загарбницьку політику), а може бути
результатом поширення міфологічних, стихійно або штучно
сконструйованих уявлень (такими є більшість антисемітських міфів,
міфи про бандерівців, сектантів тощо). Такого роду уявлення можна
подолати за допомогою просвітницької діяльності політичної та
інтелектуальної еліти. А проте еліти часто зацікавлені в існуванні
міфів і нагнітанні ненависті однієї частини населення проти іншої,
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якщо бачать у цьому шлях до отримання власних політичних
дивідендів [2, с. 105].
Важливо розуміти також, що толерантність встановлюється в
суспільстві, де люди тривалий час відчувають себе захищеними.
Тоді вони поступово перестають вважати інших джерелом
небезпеки. До того ж в такому суспільстві людям немає потреби
суворо дисциплінувати себе заради виживання. Тому цінності
виживання (до яких належать традиційні патріархальні цінності,
ієрархічність суспільства) перестають бути домінуючими і
поступово витісняються цінностями самовираження (перш за все
таких, як особиста свобода, творча самореалізація, індивідуалізм)
[3]. При цьому, що більше людина прагне, щоб інші поважали її
індивідуальне самовираження, то більше вона загалом готова
визнавати і поважати самовираження інших. Ця настанова, якщо
вона стає масовою, є вагомою передумовою поширення
толерантності в суспільстві. Втім, незважаючи на це, джерела
небезпеки завжди існують. Жодне суспільство не має гарантії, що
«інші» (народи, держави чи спільноти) не будуть становити для
нього загрози в якийсь окремий момент історії. Відтак завжди існує
ризик повернення до нетерпимості, нетолерантності, конфліктності.
Християнство, яке (у більшості його конфесійних форм) вчить
довіряти Богу, загалом сприяє наростанню відчуття захищеності в
людях і, можна припустити, створює деяку передумову для
зростання толерантності. Хоча, звісно, тривале економічне
благополуччя і правова захищеність створюють такі передумови
набагато краще. З іншого боку, релігія та церква є також
провідниками тих традиційних цінностей, які певною мірою
прагнуть запобігти толерантності. Культивування релігійної віри в
«єдиного правильного» Бога, зазвичай, передбачає різке
протиставлення світу «своїх» (вірних, віруючих, обраних Богом) до
світу «чужих» (невірних, грішників тощо). Багато релігійних груп
продовжують бути ексклюзивістськими і нагнітають неприязнь, а
іноді ненависть, до тих, кого їхня мораль та теологія вважає
«грішниками». Втім останнім часом проявилися також і здатності
релігійних спільнот певним чином пом’якшити свою проповідь про
«грішний світ», роблячи наголос на тому, що треба засудити гріх і
любити грішників. Так чи інакше, християнська мораль дозволяє
різні тлумачення у цьому питанні.
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Але попри богословський аспект, є також те, що можна назвати
«егоїзмом» релігійних спільнот. Наприклад, це виразно
проявляється у претензіях певних церков на особливий статус в
державі з огляду на їхні історичні заслуги. Церкви опираються на
історичну пам’ять, щоб засвідчити чи довести своє право
називатися «національною» церквою і таким чином отримати
привілеї символічного визнання в суспільстві. Вони можуть
апелювати не лише до історичних міфів, але й вказувати на свої
сучасні заслуги, скажімо, в сфері милосердя і доброчинності, де
вони себе проявляють, і таким чином торгуватися за особливий
статус, за доступ до публічних ресурсів і особливі стосунки з
державою. В Україні є немало церков, які проявляють такі
претензії. Зокрема, серед православних деномінацій це можна
помітити доволі виразно. УПЦ (МП), стверджуючи свій статус
«канонічної Церкви», була по суті придворною церквою при режимі
В. Януковича. Її священикам вдалося стати особистими
духівниками багатьох впливових представників української
державної еліти і таким чином забезпечити собі певний вплив і
авторитет в суспільстві. З іншого боку, УПЦ КП сьогодні
намагається взяти реванш, акцентуючи свою роль як національної і
патріотичної церкви, допомагаючи воїнам АТО і здійснюючи різні
системні доброчинницькі акції. Подібні елементи змагань за
символічний капітал можна спостерігати і за іншими релігійними
конфесіями, але звернемо увагу на вказані вище з огляду на те, що
ситуація навколо них сьогодні викликає занепокоєння саме в
контексті питання толерантності.
Особливістю нинішньої ситуації є те, що УПЦ (МП) сьогодні
має сильні підстави до втрати свого позитивного іміджу через
агресивно політику Росії стосовно України. Як церква, що
підпорядковується релігійному центру в Москві, УПЦ (МП)
помітно втрачає авторитет від цього, незважаючи на те, що в
середині цієї церкви є різні групи, у тому числі патріотично
налаштовані до України. Цю церкву іноді називають провідником
ідеології «русского міра», яку сьогодні вже затаврували як
російську імперську доктрину [4]. Відтак, рівень терпимості до цієї
конфесії в українському суспільстві останнім часом помітно
знизився. Її прибічники ризикують поступово перетворитися в
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«чужих» на фоні патріотичного піднесення українського
суспільства.
На разі, наявні два аспекти проблеми – питання національної
безпеки як захисту ідентичності і питання державної безпеки у
зв’язку з пропагандою антидержавних і сепаратистських ідей [5, с.
275-278]. Хоча ці два питання і пов’язані між собою, але між ними є
різниця. «Русскій мір» як проект «культурного імперіалізму» [6]
передбачає існування на території України центрів, зокрема,
церковно-релігійних, що підтримують, зберігають смисли і символи
російської культури. Така політика в цілому не становить загрози з
огляду на плюралізм, мультикультуралізм сучасного суспільства,
глобалізаційні тенденції. Україна відкрита до різних культурних
впливів, які в цілому збагачують нашу культуру і не заважають
розвитку національної ідентичності [1]. До того ж, культурний
імперіалізм церкви не є небезпечним, якщо він не підкріплюється
вибором політичної еліти держави, яку намагаються втягнути в
його орбіту. Але якщо культурні осередки мають тенденцію
перетворитися на осередки політичного сепаратизму та опорні
пункти військової агресії іншої держави (наприклад, утворення
Російської православної армії на Донбасі), то їхня діяльність
природно викликає тривогу з точки зору саме державної безпеки.
Керівництво УПЦ (МП) сьогодні намагається відмежуватися від
сепаратистських осередків, які виникли під час воєнного
вторгнення на територію України російських збройних сил,
незважаючи на те, що ці осередки часто використовують саме
символіку московського православ’я. Визнаючи свої необхідно
існуючі зв’язки з російським православ’ям, УПЦ (МП), тим не
менше, намагається подолати політичні імплікації, які при цьому
виникають [7]. Релігійно-культурний і політичний чинники в цьому
питанні виявляються настільки тісно переплетеними, що
розмежувати їх доволі важко. А проте це необхідно зробити з
метою збереження прийнятного рівня толерантності в українському
суспільстві.
В сучасному світі, незважаючи на його високий рівень
секулярності, релігія зберігає спроможність мобілізувати
громадськість, зокрема, через розвиток мережі організацій та
віруючих (network) і засоби масової інформації. Конкуренція
церков, помножена на їхню спроможність впливати на громадську
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думку, а також загальний рівень культури, політичної та
економічної стабільності – все це чинники, які зумовлюють
характер ставлення суспільства до різних соціальних і релігійних
груп, визначають рівень толерантності в суспільстві.
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ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В РОСІЇ: РОЗКОЛ
СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ УКРАЇНСЬКОЇ КРИЗИ
Поняття «толерантність» за смисловою насиченістю значно
ширше, ніж просто «терпиме ставлення». Це своєрідна етична
доктрина сучасності, що претендує на центральне місце в «осі
координат» XXI століття. Людям, котрі живуть в епоху глобалізму,
стирання економічних, державних та інших меж, потрібна нова
філософія, відкрите і розуміюче співтовариство. Глобалізація
економіки, швидкий розвиток комунікацій, урбанізація та
інтеграційні процеси роблять будь-яку ескалацію нетерпимості
потенційно небезпечною для всього світу. Говорячи про
необхідність декларування і застосування принципів толерантності,
слід зазначити кризу терпимості, що позначилася в сучасному
суспільстві.
Найяскравіше ця криза проявляється в умовах військового та
цивільного протистояння, а також у зв'язку зі спробами
тоталітарних політичних режимів приховати свої злочини шляхом
штучного збудження в суспільстві ворожнечі та ненависті за
ідеологічними, політичними, расовими, національними або
релігійними ознаками. Усвідомлення цієї загрози політиками та
всесвітньою громадськістю зробило досягнення загальної
толерантності однією з важливих цілей розвитку світової спільноти.
Проте сьогодні для багатьох росіян толерантність є поняттям
далеким і малозрозумілим, оскільки в їхньому середовищі
переважають зовсім інші умонастрої: ксенофобія, націоналізм,
ненависть до інакодумців, фанатизм, бажання «очистити Росію від
національних зрадників», побутовий антисемітизм і українофобія.
Водночас порушення демократичних прав і свобод, що стало
невід'ємною частиною державної політики, набуло системного
характеру.
В умовах української кризи 2014-2015 років рівень агресії і
ненависті в російському суспільстві суттєво зріс. Визначальним
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чинником у посиленні нетолерантності є деструктивна роль
більшості російських ЗМІ, а також державна політика. Результатом
усіх цих деструктивних й антидемократичних явищ став глибокий
розкол російського суспільства, його поляризація. Людей
розділяють за ознакою «свій» – «чужий». «Чужим» вважається
всякий, хто виражає свою незгоду з тією зовнішньою і внутрішньою
політикою, що проводиться державою. Таких людей автоматично
записують у «п'яту колону», до «національних зрадників»,
«запроданців Батьківщини». «Чужі» отримують на свою адресу
загрози фізичної розправи та кримінального переслідування, їм
створюють нестерпні умови на роботі, піддають шельмуванню,
залякуванню, змушують залишати країну.
Найяскравіше опозиція «свій» – «чужий» виражається щодо
українського Євромайдану, революції Гідності, анексії Криму,
війни на Сході України. Державна машина, використовуючи апарат
пригнічення, кинула потужні сили на боротьбу з «п'ятою колоною».
У зв'язку з цим, українофільський рух у Росії виявився поставленим
у дуже складні та непрості умови. Все це супроводжується
порушенням прав людини, демократичних свобод, міжнародних
конвенцій та законів Російської Федерації. Попри те, що в Росії
головним документом для широкого визначення толерантності є
Конституція, а в галузі протидії ксенофобії, дискримінації та
нетерпимості основними визнаються статті 136 Кримінального
кодексу (Порушення рівності прав і свобод людини і громадянина)
та 282 (Відповідальність за дії, спрямовані на збудження
національної і расової ворожнечі, приниження національної
гідності, пропаганду винятковості, переваги або неповноцінності
громадян за ознакою їх національної або расової приналежності),
органи державної влади часто порушують основний Закон держави,
вибірково і довільно застосовують закони, і навіть зловживають
правом кримінального переслідування. Унаслідок цього за
публічну, послідовну та активну позицію щодо української кризи,
яка відрізняється від офіційної позиції влади, громадянин ризикує
свободою, діловою репутацією і навіть життям. Є підстави вважати,
що гучне, цинічне вбивство відомого опозиційного політика Росії
Бориса Нємцова було здійснене у зв'язку з його висловлюваннями і
ставленям до українських подій та жорсткою критикою російської
влади [2]. У тісному зв'язку з цим злочином стоїть спроба
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притягнути до кримінальної відповідальності за «державну зраду»
багатодітну матір Світлану Давидову [4]. Очевидно, що ці та інші
волаючі факти порушення прав людини спрямовані на залякування
інакодумців і на подальшу ескалацію в російському суспільстві
гострого конфлікту, викликаного ставленням до українського
питання.
У цих умовах розвиток толерантності в Росії стикається з
очевидними та серйозними проблемами, які можуть призвести до
ліквідації правозахисного руху. Російські правозахисні центри
відчувають на собі тиск з боку влади, яка має на меті припинення
діяльності цих організацій на території країни [3]. Демократичні та
європейські цінності заперечуються як чужі російській ідентичності
і культурі явища.
У результаті в Росії спостерігається відхід від моделі
плюралістичного суспільства до моделі нетерпимого суспільства,
тобто суспільства «своїх», котре всіма силами бореться проти
інакодумців, «чужих». Розмова про толерантність як національний
пріоритет розвитку російського суспільства більше не стоїть на
порядку денному. Фактично, толерантність, котра розуміється як
терпимість до іншого світогляду, способу життя, поведінки і
звичаїв, кваліфікується в Росії як шкідлива й деструктивна.
Український Євромайдан, перемога революції Гідності, анексія
Криму Росією та війна на Сході України особливим чином
загострили проблеми толерантності на пострадянському просторі. І
якщо в Україні нині спостерігається процес об'єднання суспільства,
посилюється інтерес до вивчення питань, пов'язаних з поняттями
честі, гідності, терпимості, прав людини, активно розглядаються
соціально-смислові
варіації
толерантності
в
умовах
євроінтеграційних процесів, то в Росії спостерігається зворотний
рух. Тут людина зобов'язана жити заради держави, нації, інтересів
політичних еліт, інакше вона піддається нападкам з боку
агресивного і керованого владою натовпу або її діяльність
пригнічується державною машиною, а в самому суспільстві
посилюється глибокий розкол.
Очевидно, що в інтересах України, Європи та всієї світової
спільноти, щоб Росія остаточно не скотилася до безодні диктатури й
засилля політичних репресій. У Росії достатньо людей, які
сповідують європейські та демократичні принципи, в основі яких
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лежить прихильність до ідей толерантності. Ці люди готові мирним
шляхом, послідовно та самовіддано відстоювати високі
загальнолюдські ідеали свободи і демократії в своїй країні та у світі.
Рух сучасних російських українофілів підтримує український народ
у його боротьбі за свободу і незалежність [1], але він також
потребує всебічної підтримки з боку Нової України, підтримки
Європи і всього цивілізованого світу. Інакше боротьба за вільну,
демократичну та європейську Росію стане безглуздим заняттям для
ентузіастів і романтиків.
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ПОЛІЛОГ ДИСЦИПЛІНАРНИХ НАРАТИВІВ ЯК
ФІЛОСОФІЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Трансформаційні процеси в сучасній гуманітаристиці
знаменуються плюралізацією методологій та строкатістю висновків
у формі симбіотичних метанаративів. Серед усього, як нам
видається, найцікавішим постає те, що відбувається на перетині
різних гуманітарних дисциплін, тобто, як міждисциплінарний
діалог, полілог. Зазначимо, що перетин розуміється нами не лише
як точка комунікації, а певною мірою й у контексті рікерівської
проблематики «особистої ідентичності, яка, – за його словами, –
може бути належно артикульованою лише в темпоральному вимірі
людського існування» [5, с. 138-139]. Саме для цього скористаємося
схемою-настановою наративної теорії з погляду її можливого
внеску у конституювання поняття самого [5, с. 139-140] як
наративну ідентичність у контексті етико-комунікаційнопізнавального потенціалу дії полілогу. Зрештою, «міркування з
моральних питань є завжди міркуванням разом із кимось. Маємо
співрозмовника, і починаємо з його переконань або з фактичної
відмінності між співрозмовником і нами» [6, с. 31].
Етичні константи як теза І. Процес полілогу дає змогу нам
«відчувати голос Чужого». Йдеться не про «друга» чи «ворога», а
про інакшість Іншого. Так, Б. Вальденфельс зазначає: «…не слід
робити поспішних висновків. Із тієї обставини, що Чуже у своїй
жахливій нерідності обертається на Вороже, що з цим нерозривно
пов’язані занепокоєння та загроза, що Інший для нас, як і ми для
нього, може виступати як ворог, і що це постійно відбувається, не
випливає, що Чужий є нашим ворогом, а саме у тій формі, що будьяку амбівалентність перетворила б на однозначне оцінювання» [2,
с. 37]. Зі свого боку зауважимо, що «Інший» – більш широке
поняття, аніж «Чужий», позаяк «Чужий» завжди є «Іншим», тоді як
«Інший» не завжди виступає «Чужим». Відтак, маємо першу етичну
константу – налаштування та сприйняття. Виклик цього
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Іншого/Інакшого через його інакшість збуджує власну думку, тому,
коли філософ зустрічається із психіатром, соціологом чи
літературознавцем, це збудження проходить у зовсім інший спосіб.
Подібна інакшість вимагає й інших підходів до ведення подібних
міждисциплінарних контактів. Оскільки Інакший не ворогує ані
актуальністю, ані потенціалом, він цілком претендує на
об’єктивацію добра у спільній дії полілогу. Це, власне,
узгоджується із нормами конституювання першої константи
моральності (будь-кого із сторін-учасників – суб’єктів полілогу) і,
таким чином, постає наступною етичною константою –
справедливість заради добра. Тож, окреслений акцент у проекції
способу дії полілогу вказує на можливість по-іншому вибудовувати
умови для здійснення комунікативних операцій.
Комунікаційні ресурси як теза ІІ. Понад те, загострюється
проблема пошуку ресурсу, який зберігав би можливість для
реалізації усіх прихованих потенціалів дії полілогу. Таке завдання,
як нам видається, передбачає використання усіх форм
комунікативних акцій. Інакше кажучи, постає необхідність
впровадження такої форми і способу об’єднання/співіснування
наративів, що міститься й по-той-біч процесуальностей
самоздійснення розповідного тексту, з іншого боку наративу, тобто
поза говорінням. Останню дію позначимо як активно-пасивний
стан. У цьому контексті звернемося до філософії Л. Вітгенштайна.
Він пише: «про те, про що не можна сказати, треба мовчати» [3,
с. 86]. Його позиція з одного боку посилює етичну складову
полілогу, з іншого ж відкриває простір для дії інших форм пасивноактивного стану комунікативного процесу – мовчання. Зазначимо,
що у цей момент/період важливо створити і втримати поле
реалізації потенціалу кожного учасника діалогу навіть при його/їх
(можливому) пасивно-активному стані. Постає питання: як і що
може об’єктивувати і зарядити ціннісним потенціалом активні та
пасивні вектори змісту діалогу, не перевантажуючи як один так й
інший стан? Крім того, це лише варіант1, який залежить від
насиченості комунікативного процесу. Тож, питання щодо пошуку
ресурсу, який може наблизити мовчання та говоріння лише
1

У Л. Вітгенштайна щось подібне позначається як зміна «мовних ігор»,
перехід від однієї до іншої. Про правила останніх він знов таки мовчить.
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посилюється. Таке джерело подибуємо у того ж Л. Вітгенштайна –
це «мовчазний показ» (на форму), «мовчазне погодження», які
постають, у нашому контексті, новоформою/новомовою. Остання
промовляє не тільки своїм говорінням чи мовчанням, але й своїм
устроєм, тобто передає інформацію не тільки семантичною вагою,
але й формою. Іншими словами, виникає претензія на
формулювання – «гіпермова», що відображається формуванням і
розумінням нелінійного тексту у будь-якій точці дії полілогу. Вона
передбачає якісно іншу, нову конструкцією синтаксису тексту як
схеми думання. Тож, ще один акцент у проекції способу дії
полілогу вказує на можливість спожити більшість неявних ресурсів
його дії; розкривається пізнавальними характеристиками
комунікації.
Епістемологічні необхідності як теза ІІІ. Попри те, «дуже
легко «підправити» фрази, поставити розділові знаки, виділити
прості реченнєві ядра, які конституюють текст, що тече. Але ми
втратимо семантичні та логіко-синтаксичні двозначності, і втратимо
передусім музику» [4, с. 157] – зорієнтовує Ю. Крістева, говорячи
про транскінечне в мові. Під музикою вона розуміє інтонацію й
ритм, які, попри підпорядкованість/другорядність у звичайному
спілкуванні, у нашому контексті «становлять суть висловлення і
простісінько ведуть нас у місце, що за інших обставин німе, не
маючи свого суб’єкта» [4, с. 157], а це, певною мірою, суперечить
поставленій меті із посиланням на П. Рікера вище. Важко й не в
наших інтересах не погоджуватись із Ю. Крістевою у тому, що вона
притаманна кожному, варто лише «віддатись атомам фрази» [4,
с. 157]. Її специфіка, як двигуна мови, у тому, що грань фрази
прослідковується раціонально2, але семіотичний процес не
зупиняється на ній. Ба більше, він динамізується у залежності від
активності суб’єктів полілогу або, як пише згадана авторка,
«замість бути верхніми межами висловлення, фраза-значеннясиґніфікація становлять тут нижчі межі» [4, с. 157]. У нашому
контексті це означає, що нове утвердження висловлення (семантики
тексту) у площині дії полілогу ставить семіотичний досвід суб’єктів
по-той-біч фрази, відтак, по-той-біч і сиґніфікації, і значення,
2

«Значення як позиція суб’єкта висловлення» і «сиґніфікація як можлива,
вірогідна чи справжня денотація» зберігається.
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набуваючи іншої, але спільної, плюральної семантичної ваги. Ця
ситуація повертає нас знову до етико-комунікативного аспекту,
адже «індивідуальні плани дій акцентують тему і визначають
актуальну необхідність у взаєморозумінні, яка має бути втілена у
процесі інтерпретаційної роботи. У цьому аспекті ситуація дії є
одночасно й ситуацією мови, у якій дійові особи почергово
переймають комунікативні ролі того, хто говорить, адресата та
інших присутніх при цьому осіб. Цим ролям відповідають точки
зору першої і другої особи, як перспективи учасників комунікації, і
точка зору третьої особи, як перспектива спостерігача, у якій за
співвідношенням Я-Ти можна спостерігати і тим самим
опредмечувати у якості інтерсуб’єктивного взаємозв’язку» [7,
с. 201], – наголошує Ю. Габермас. Тож, пізнавальні характеристики
кореляції наративів є іще однією умовою яка цементує попередні та
забезпечує толерантну дію полілогу.
Філософія толерантності як висновок. Пропонована тріада
розкриває той мінімум, який – знайомить із можливістю по-іншому
створювати умови для здійснення комунікативних операцій; вказує
на можливість реалізувати прихований потенціал через плюралізм
форм комунікації; демонструючи кореляцію наративів, фундує
толерантну дію полілогу. Окреслені умови наштовхують на думку
рухатись «у бік постконвенціонального принципу універсалізації,
принципу, який остаточно залишив позаду будь-які різновиди
традиційної «внутрішньої моралі» і разом з цим усі расистські,
релігійні та станові розбіжності в питанні взаємного визнання права
людини на самоздійснення» [1, с. 143-144].
Отже, наша пропозиція не претендує на виведення
онтологічного есперанто толерантності, яке, можна припустити, має
корінитись у радикальному психологізмі, а постає одним варіантомспробою обґрунтування феномену толерантності.
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ПРОБЛЕМА ХИБНИХ ЦІННОСТЕЙ
Людина… Хто вона така? На перший погляд, це питання зовсім
просте. Хто ж не знає, хто така людина? Адже на рівні здорового
глузду кожен з нас впевнено виділяє людину з довколишнього
середовища, її відмінність від інших істот здається цілком
очевидною. Але в тому й річ, що те, що здається нам найбільш
знайомим, насправді є і найбільш складним, як тільки ми робимо
спробу заглянути глибше – в сутність людини.
Упродовж життя людина формує головні для себе орієнтири
життєдіяльності – цілі, ідеали, критерії оцінки й особистого вибору,
життєві проекти і т. п., приймає ті чи інші життєво важливі рішення,
моделі їхньої реалізації. Можна сказати, що це становить сенс
життя людини. В процесі онтогенезу такі орієнтири змінювалися.
Але часто людина не усвідомлює, що цілі, ідеали, критерії
оцінки і т.д., на які вона орієнтується, можуть бути хибними.
Хибніть ціннісних орієнтацій однієї людини – призводить до
«зараження» й суспільства в цілому. Таке суспільство починає
деградувати, і в результаті повертаємось до того, з чого вийшли –
до первісного суспільства.
То які ж саме орієнтири людського існування є хибними?
З часів Генріха Ріккерта та Германа Лотце цінності
сприймаються як своєрідний «логічний кристал», завдяки якому є
можливість зрозуміти глибинні процеси, що відбуваються у тій чи
іншій соціальній системі, виявити їх суть [1, с. 87]. Аналізуючи
систему цінностей, на які орієнтується більшість населення
держави, саме за допомогою призми «ціннісного кристалу» можна
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знайти відповіді на одвічні питання: куди і якою дорогою ми йдемо,
що чекає на наше суспільство – злети чи падіння, розквіт чи
стагнація.
Ще Макс Вебер наголошував – цінності є фундаментом
мотивації поведінки людей, основою цілісності соціальної системи.
Суспільство, у якому досягнуто консенсусу відносно того, що
вважати цінністю, а що ні – може розглядатися як стабільна
система, оскільки ліквідується головне джерело суперечностей, які
породжують нестабільність, катаклізми, потрясіння [3, с. 501] .
Карл Юнг ще всередині минулого сторіччя висловив думку про
те, що сучасна людина не розуміє, наскільки раціоналізм знищив її
здатність до сприйняття символів ідей божественного і віддав її під
владу «психічного пекла». Людина відмовилася від забобонів (як
вона сама вважає), розгубивши при цьому свої духовні цінності [5,
с. 326] .
Своє
передбачення
наслідків
розвитку
«суспільства
споживання», характерними рисами якого є спрямованість на
якомога більше споживання матеріальних благ та формування
відповідної системи цінностей, висловив Е. Фромм у праці «Мати
чи бути». Вчений звернув увагу на те, що до все більшої кількості
людей приходить усвідомлення того, що необмежене задоволення
всіх бажань не може бути шляхом до щастя чи навіть до отримання
максимальної кількості насолод [2, с.35].
У суспільстві, що трансформується, перебуває на зламі
історичних епох, на шляху від тоталітарного до демократичного, від
централізованої до ринкової економіки, від частини імперії до
самостійної держави, від домінуючого інтернаціоналізму до
усвідомлення національного – проблема переоцінки цінностей є
глобальною, а сам процес – не тільки необхідним, але болючим і
досить тривалим. Зумовлені ці труднощі передусім важкістю
процесу зміни цінностей, їх переоцінки.
Покоління, які вступають у життя, застають певну ціннісну
реальність. Людина не народжується з готовими ціннісними
укладами, а формує їх протягом своєї життєдіяльності. Ціннісна
структура особистості – результат з одного боку, процесу засвоєння
людиною суспільних цінностей, соціальних норм, ролей,
узагальнених цілей, які є для неї орієнтирами при засвоєнні
соціального світу, а з іншого, – становлення структури людського
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«Я», самосвідомості. Процес формування ціннісних орієнтацій
підростаючої особистості в умовах кризи суспільних цінностей
вимагає максимальної уваги, не лише з боку вчених і практиків, але
й з боку держави, її законодавчих та виконавчих органів, суспільних
інститутів.
Отже, система цінностей особистості та духовність є
взаємопов'язаними особистісними утвореннями, що виконують
функцію мотивації поведінки. Проте, на відміну від ціннісної
системи особистості, яка складається на основі задоволення потреб
людини (вітальних, індивідуальних, соціальних), поняття
духовність характеризує поведінку, детерміновану не потребами, а
цінностями людини. Разом з цим, поняття духовності
співвідноситься далеко не з усіма цінностями. На рівні духовності
поведінка людини визначається вищими цінностями, які виконують
функцію мотивації, залишаючи проте людині свободу вибору. А.
Маслоу назвав їх «цінностями буття» і відносив до них такі
категорії, як «істина», «добро», «краса», «єдність протилежностей»,
«справедливість» тощо [4, с. 127].
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ЦІННІСНІ ЧИННИКИ ІМУНІТЕТУ ВІД
ДЕСТРУКТИВНИХ ФОРМ РЕЛІГІЙНОСТІ В УМОВАХ
ЕСКАЛАЦІЇ ТОТАЛІТАРНИХ РЕЦИДИВІВ
Підтверджено історичними реаліями, що вектори релігійного
світогляду можуть орієнтувати як на конструктивні, гуманістичні
цінності, так і на негуманні форми стосунків людини зі світом.
Відповідно актуалізується питання віднаходження особою, що
перебуває в духовному пошуку, надійних орієнтирів ціннісно
збалансованого життя, мірил відмежування істинної духовності від
її квазіформ. Питання є значущим навіть і для тих, хто повністю
визначився з віросповідною ідентичністю: залученість до певної
традиції не звільняє від щоденного індивідуального вибору
комунікативних моделей самореалізації, які можуть набувати
неоднакового етичного забарвлення. Але, крім індивідуального
вибору особи, істотно важливою є й загальна етична атмосфера, яка
санкціонується лідерами та ідеологічними структурами релігійних
спільнот, найбільш впливових у відповідному соціальному ареалі.
У пострадянських суспільствах, де ментальність багатьох ще не
набула міцного імунітету проти імпульсів авторитаризації (а в таких
країнах, як путінська Росія, ще й штучно програмується саме в
протилежному напрямі), негативні вектори релігійності нерідко
мають сприятливий ґрунт для прояву. Прикладами цього, на нашу
думку, є не тільки такі маргінальні релігійні структури, яким було
вже хрестоматійне «Біле братство» або інші виразно тоталітарні
культові угруповання. Це часом і зовні цілком респектабельні та
легальні структури, як, скажімо, РПЦ та її українська «філія» –
УПЦ [МП]. Тут за допомогою релігійного обрамлення часто
культивується консервування ментальних бар’єрів між різними
групами громадян, плекається образ релігійно-ідеологічного (а
отже, й морального) ворога, сакралізуються архаїчні культурні чи
шовіністичні політико-ідеологічні стереотипи (старослов’янська
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мова богослужіння, пієтет перед імперським минулим і його
символами, єдність «русского мира» на засадах нехтування
ідентичністю українців та білорусів, заклики до комунікативної та
культурницької непроникності щодо представників інших конфесій
і вір).
Мотиваційна структура авторитарної релігійності виводить
можливий аморалізм лідерів релігійних громад за межі моральної
оцінності з боку вірян.У теперішній Росії не лише внутріцерковна, а
й (що ще симптоматичніше) часто і державна пропаганда
проголошує «блюзнірством»саму спробу критикувати морально
сумнівні дії високих церковних чиновників РПЦ. Авторитарна
релігійність значною мірою паралізує критичність мислення,
повсякчас насаджуючи емоційну атмосферу переживання
онтологічних та соціальних загроз. За рахунок цього поклоніння й
корпоративна покора виявляються сліпими, відповідно й ставлення
до
того,
що
проголошується
«чужим»,
позбавляється
індивідуалізованої рефлексії сумління і виявляється максимально
агресивним.
Натомість ті релігійні діячі, які закликають до моралізації
церковної влади, опиняються в «опалі». Яскраві і свіжі приклади у
Московському Патріархаті – остракізм у відповідь на критику з
боку ліберальних сил щодо патріарха Кирила за зловживання
матеріальною розкішшю, або ситуація із нещодавно загиблим
священиком Павлом Адельгеймом, якого віряни заслужено
називали втіленням совісті, але він попри це зазнавав різноманітних
санкцій церковної адміністрації. Промовистими є й санкції щодо
знаного богослова протодиякона Андрія Кураєва, який зважився
привернути громадську увагу до фактів лицемірства й свавільного
приниження церковними функціонерами залежних від них осіб у
закритих структурах цілого ряду навчальних закладів РПЦ. На
хвилі нинішньої ескалації шовіністично-імперського концепту в
Росії структури чи функціонери Московського Патріархату навіть
повертаються до мало не середньовічних закликів цензурувати
мистецьку культуру і знаходять підтримку та заохочення в особі
впливових політичних діячів цієї держави. Показовими є
засуджувальний резонанс щодо всесвітньо визнаного шедевру
кіномистецтва «Левіафан» Андрія Звягінцева, де критикується
спайка в Росії корумпованої влади та деморалізованої церковної
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ієрархії, або розпалювання ієрархами Московського Патріархату
ненависті щодо театральної постановки «Тангейзер» без сутнісного
проникнення в смисл художньої тканини твору. З цього приводу
Андрій Кураєв зазначає: «Щонайменше, бачимо доволі цинічну
маніпуляцію релігійними переконанням людей. Звернення до того,
що для них є, безумовно, святинею, і при цьому вимога: ось,
значить, якщо ти християнин, ти мусиш в даній окремій ситуації
вчинити тільки так, а інакше ти – ворог Христа. Це слова
[Новосибірського] митрополита» [2]. А ідейне збурення
представниками Московського Патріархату соціальних заворушень
в Україні в постмайданний період та пряме заохочення до війни, як,
наприклад, у публічному виступі протоієрея Всеволода Чапліна
(голови Синодального відділу із взаємодії Церкви із суспільством)
[3] або неодноразових виступах керівника ще однієї синодальної
структури РПЦ протоієрея Дмітрія Смірнова із запереченням
самого існування української нації як такої [4], – теми для окремого
обговорення й ціннісної реакції.
До речі, показовим є й той факт, як у деяких посткомуністичних
суспільствах тоталітаризм марксистсько-ленінського зразка одразу
ж трансформувався на авторитарні культи лідерів, що нагадують, а
часом і підмінюють релігію. Як приклад, можна згадати нечуваний
культ колишнього (нині покійного) президента Туркменістану
С.Ніязова-Туркменбаші (раніше – комуністичного лідера цієї
середньоазійської республіки), якому в 1990-ті – на початку 2000-х
встановлювалися позолочені пам’ятники, а в мечетях віряни, перш,
ніж приступити до молитви, давали клятву на книзі Ніязова «РухНама». Прикметно, що ця ідеологічно програмова поема рясніє
характеристиками й сентенціями, котрі мало не «обожнюють»
особистість лідера: «Я новий дух туркменів, відродився, аби
привести вас до золотої доби… Я ваш спаситель» [див.: 5, с.12].
Подібні форми культу особи спостерігаються і в нинішній Чечні, де
активізація крайнього ісламського клерикалізму служить
платформою зміцнення безоглядної покори лідерові цього суб’єкта
федерації – Рамзанові Кадирову, що перетворив республіку на
регіон з мало не середньовічним укладом та формами соціального
життя. Показово й те, що з боку кремлівської влади, яка на словах
продовжує називати себе «демократичною», демонструється
цілковита підтримка основних ініціатив Кадирова. Це ще раз
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підтверджує, що авторитарні релігійна і світська настанови нерідко
синкретично переплетені і мають ті самі соціальні функції та
прояви.
Очевидно, що саме авторитарно мотивована релігійність –
попри зовнішню монолітність підданих їй спільнот – насправді є
чинником комунікативно-ціннісної дезінтеграції осіб і культур,
адже суворо поділяє світ за принципом «свої-чужі». Слід визнати,
що такі прояви можливі у різних конфесійних відгалуженнях.
Абсолютизація конкретної культової (а ще гірше – корпоративноідеологічної) системи як самодостатньої й ексклюзивної, а також
критерій належності чи неналежності до певної традиції як
визначальний індикатор оцінки інших людей – то лише ілюзія
благочестя. І.Кант називав такий спосіб культивування релігійності
своєрідним «вживанням опію для совісті таких людей» [1, с.500].
Німецький мислитель також зазначав: «У всякій моральності
міститься релігія. Але не слід починати з богослов’я. Релігія, що
ґрунтується лише на богослов’ї, не може містити нічого
морального. Вона здатна, з одного боку, вселяти страх, а з іншого –
помисли про нагороду, а це вже породжує тільки забобонне
поклоніння… Отже, моральність має передувати, а богослов’я – йти
за нею. Це й буде релігією… Релігія без моральної сумлінності – це
забобонне служіння» [1, с.499]. Зробимо застереження, що під
поняттям «богослов’я» тут слід розуміти не теологію як духовноінтелектуальний феномен (що, безперечно, є позитивним явищем), а
підхід до релігійного виховання в першу чергу з позицій засвоєння
конфесійних постулатів як ціннісно ексклюзивних і самодостатніх,
пріоритетних щодо загальнолюдської етики.
Тому й нагальною є потреба віднаходження орієнтирів
гуманізації релігійної свідомості, за якої віра – це передусім корелят
і духовний каталізатор динаміки морального самовдосконалення.
Варті культивування саме ті релігійні настанови, які не просто
ідейно спонукають, а комунікативно заохочують людину розвивати
її потенціал приязні до ближніх і дальніх, плекати почуття
солідарності з усіма проявами практичного морального ентузіазму.
Взірцем мають бути ті релігійні ідеї, які не гальмують, а, навпаки,
заохочують синтез релігійних переконань із критичністю мислення
та філософічною настановою на індивідуальну просвіту і синергію
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моральних ресурсів власної релігійної традиції із аналогічними
конструктивними цінностями інших віросповідань.
Сучасна віруюча людина, безперечно, потребує певної
систематизації всієї множини етичних орієнтирів, що дає їй власна
релігійна традиція. Адже механічне застосування до сучасних
реалій деяких принципів моралі, що несуть на собі відбиток
попередніх історичних епох, може спричиняти негуманні форми
життя і поведінки. Крім того, інформаційний характер сучасного
суспільства, його культурної сфери дає змогу й людям, які не
належать до конкретної релігійної традиції, самостійно цікавитися її
етичними ідеями і впроваджувати деякі із них у своє життя не на
основі догматично-канонічної санкції, а виходячи з індивідуальної
моральної рефлексії. Наприклад, людина може традиційно
належати, скажімо, до буддійської традиції, але, самостійно
знайомлячись з етичними доктринами християнства, віднаходити
там для себе певні принципи, які є прийнятними і варті
культивування (і навпаки).
Конкретний етичний вектор життя релігійної громади залежить
не стільки від належності до певної релігійної конфесії, скільки від
реальної комунікативної атмосфери, що культивується в цій
громаді. Наприклад, дві громади можуть мати одне й те саме
конфесійне підпорядкування, але спосіб взаємин і орієнтирів в
одній із них може бути цілком гуманістичним, а в іншій –
авторитарним. В одній громаді, тримаючись вірності своїм
догматам і основам віри, ставитимуться доброзичливо до носіїв
інших світоглядних переконань, а в іншій – практикуватимуть
нетерпимість, налаштованість на ексклюзивність, апріорно
конфронтаційне ставлення до людей іншого світобачення чи
традиції. Багато в чому такі відмінності залежать від
налаштованості лідера громади і від того, що саме кладеться в
першооснову організації життя і цінностей в ній: чи справжнє
духовне вдосконалення, чи явна або неявна турбота про збереження
«монолітності» і «непроникності» своєї віри перед лицем «загроз» з
боку інших традицій. У першому випадку вихідною позицією є віра
у власні сили віруючого, в його внутрішній моральний імунітет.
Тому можливості всебічних доброзичливих контактів з носіями
альтернативних переконань не сприймаються як ризик втрати своєї
релігійної ідентичності. В другому випадку, по суті, є глибинна
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невіра в внутрішні сили особистості віруючого, тож бар’єр щодо
діалогу з іншими переконаннями і постає штучним «імунітетом»
проти ризиків втрати своєї релігійної ідентичності (асама ця
ідентичність тут мотивується авторитарно і ґрунтується на
фанатизмі).
Тож досить симптоматичним є, з одного боку, факт гострої
нетолерантності більшості прихильників «русского мира» і
Московського Патріархату до тенденцій європейської інтеграції,
вільнодумних творів мистецтва, права націй (наприклад,
української чи грузинської) на самостійну політику й захист своєї
цілісності, а з іншого боку, – їхня ж толерантність до фактів
морального звиродніння російського суспільства, у масі своїй
зараженого бацилами, по суті, фашистського світовідчуття,
ксенофобії, ворожості, поєднаних з примітивізуючим засиллям
ціннісних «взірців» масової культури.
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ІДЕЙНИЙ ДІАЛОГ ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТРАДИЦІЙ
ЩОДО ІСТИНИ: АВЕРРОЇЗМ – СХОЛАСТИКА
Релігійний чинник у період Середньовіччя відіграв визначальну
роль у становленні та розвитку філософської парадигми
«європейського» та «ісламського» суспільств. З початку існування
ісламу сформувалося вороже ставлення до християнської культури,
зумовлене, здебільшого, і політичними, і власне релігійними
причинами. Й оскільки історія взаємодії «східної» та «західної»
культур сягає чотирнадцяти століть, то варто зосередити увагу як на
конструктивних важелях, так і перешкодах їхнього діалогу, зокрема
в ідейно-теоретичній сфері поглядів на природу істини.
Соціокультурний розвиток ісламської та християнської
цивілізацій зумовлював їхнє постійне протистояння, внаслідок чого
сформувалися різні, а часом і протилежні погляди, традиції, звичаї.
Проте й християнство, і іслам мають спільні «корені», які й стали
основою релігійно-філософських інтенцій в діалозі арабської та
християнської світоглядних традицій. Найбільш конструктивним в
цьому плані є період Х − XIII ст., коли арабо-мусульманські
філософи продукували спроби відшукати гармонію віри та розуму,
а пізніше деякі елементи їхньої концепції були перейняті
християнськими (особливо католицькими) мислителями [див.: 3].
Розгляньмо проблему діалогу східної та західної філософських
традицій в контексті вчення Ібн Рушда (Абу-аль-Валіда Мухаммада
Ібн Ахмеда Ібн Рушда (1126-1198 рр.)) та його послідовників –
аверроїстів. Для кращого розуміння причин і специфіки
наслідування західними філософами концепції Аверроеса необхідно
проаналізувати становище філософії в християнстві та ісламі
періоду Пізнього Середньовіччя.
В Європі в цей час домінувала позиція, що «філософія –
служниця теології», а основне її завдання – обґрунтування
логічними методами релігійних постулатів, що до певної
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обмежувало розвиток філософії в її дисциплінарній і, а головне –
світоглядній самостійності. Роль філософії на Сході була дещо
іншою: кінець І – початок ІІ тис. був апогеєм розквіту арабомусульманської філософської думки, основу якої становили
інтерпретація ідей елліністичної філософії та узгодження їх з
ісламським віровченням. Проте початок ХІІІ ст. став переломним
моментом в історії розвитку «західної філософської думки»: зі
Сходу почали проникати твори арабських філософів (зокрема:
«Логіка», «Фізика», «Метафізика» Авіценни; праця «Про розум»
аль-Фарабі; «Джерело життя» Авіцеброна) та раніше не відомі праці
Аристотеля в коментарях Александра Афродісійського («Про час»,
«Про розум», «Про почуття»), на цьому, зокрема, наголошує В.
Канке [див.: 3]. Вплив цих праць на християнську філософію був
помітний й позначився на вченнях таких середньовічних
мислителів, як Сігер Брабантський, Боецій Дакійський, Михаїл
Скот (один з перших перекладачів праць Аверроеса на латину) та
багато інших. Нас цікавлять передусім світоглядні засновки й
методологічні настанови перерахованих діячів, оскільки вони,
власне, і сприяли розвитку аверроїзму на Заході.
Центральною проблемою «латинського аверроїзму» стало
питання «пошуку істини», оскільки канонічні тексти християнства,
на думку мислителів цього напрямку, не відкривали всіх її аспектів.
Особливо це стосувалося питань космології та гносеології.
Відповідь на них аверроїсти змогли віднайти у вченні Аристотеля,
витлумаченому Ібн Рушдом. Проте не варто випускати з уваги і той
факт, що вчення Аристотеля прийшло на Захід не в «чистому
вигляді», а саме в інтерпретації його Аверроесом, тому їхні
концепції значно відрізняються від класичного аристотелізму. Хоча
спільною і в Аристотеля, і в ранній творчості Сігера Брабантського
(засновника латинського аверроїзму) є ідея вічності світу. Такий
концепт,
властивий
вченню
Аристотеля,
специфічно
трансформувався в неоплатонізмі, а згодом був перейнятий (з
деякими доопрацюваннями й модифікаціями) Ібн Рушдом.
Концепція світобудови Ібн Рушда та «латинських аверроїстів»
базувалася на еманаційному вченні, згідно з яким весь матеріальний
світ енергетично й сутнісно «випромінюється» з Богапершопричини. Проте вчення про еманацію світу (як і концепція
його вічності у Боеція Дакійського) зазнала критики з боку
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християнських теологів-ортодоксів. Адже, згідно з християнським
віровченням (та й, зрештою, і ісламом) світ не є вічним чи
еманацією Бога, а саме був створений [див також.: 1]. Тож
концепція аверроїзму являла собою і певну альтернативу коранічній
доктрині.
Не до кінця з’ясованим питанням філософії Ібн Рушда та
авероїстів залишається специфіка розуміння «теорії подвійної
істини» (філософської і релігійної), оскільки в сучасній історії
філософії існують різні судження щодо її походження. Кандидат
історичних наук О. Калмикова у статті «Аверроес, аверроїсти та
ідея подвійної істини» [2] аналізує три погляди на ґенезу ідеї
«подвійної істини». Вітчизняні вчені – наголошує дослідниця –
акцентують увагу на тому, що «теорію подвійної істини» розробив
Ібн Рушд, а пізніше вона була використана аверроїстами. Друга
позиція («західних католиків») приписує ідею «подвійної істини»
аверроїстам. Проте авторка вважає хибними обидва погляди і
наголошує на істинності «західної світської позиції». Згідно з нею
основи «теорії подвійної істини» заклали не Аверроес чи його
послідовники, а католицькі теологи, полемізуючи з аверроїстами
[див.: 2].
Філософська концепція Ібн Рушда не містила вчення про
«подвійність істини». Це хибне твердження з’явилося в працях
вітчизняних дослідників, а причину цього О.Калмикова вбачає у
відсутності достатньої кількості літератури з даної проблематики.
Аверроес говорив про два способи досягнення істини (шляхом
філософії та шляхом релігії), але сама істина – згідно з його
вченням – одна. Ідея «подвійної істини» простежується вже у вченні
його послідовників. Зокрема, у Сігера Брабантського зустрічається
концепти «релігійної» та «фактичної» істини. Відповідно осягнути
першу можливо, дотримуючись релігійних приписів та з опорою на
Одкровення (ревеляціонізм), а другу – суто раціональними й
емпіричними методами. Філософська система Сігера не ставила
розум в залежність від теологічної концепції християнства, а
навпаки автономізувала його когнітивну функціональність. Проте,
відповідно до теорії «подвійної істини», паралельно постулювалася,
обґрунтовувалася й достеменність знання, здобутого за
посередництва віри [див. також: 4, с. 527-528]. Щоправда, не
ставилася мета віднайти систему узгодження «двох істин».
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Отже, в контексті висвітленої проблематики варто говорити про
елементи впливу ісламської філософської традиції на західну, але
тільки в аспекті засвоєння її окремими вільнодумними
мислителями. Що ж до офіційного – санкціонованого Церквою –
дискурсу, то конструктивного діалогу і синергії з ресурсами думки
Аверроеса не було.Погляди аверроїстів у багатьох аспектах не
узгоджувалися з панівною у християнстві парадигмою щодо
природи істини. Тому реакція офіційних структур тогочасного
християнства на вчення аверроїстів була негативною: зокрема, його
засудив католицький архієпископ Парижа Стефан Тамп’єр в 1270 та
1277 роках. Сігер Брабантський за свої погляди був підданий суду
інквізиції та під час слідства загинув насильницькою смертю. А
втім, це стало лише важелем інтенсифікації пропагування
аверроїстами своєї доктрини, відголоски якої трансформувалися у
європейський філософський дискурс і Відродження, і Нового Часу.
Це закономірне підтвердження того, що певні світоглядні ідеї, котрі
мають належне логічне обґрунтування, здатні в соціальному та
історичному плані набувати імунітету проти нетолерантності та
опору щодо них з боку авторитарних ідеологічних інституцій (якою
була в Середні Віки католицька Церква) і відроджуватися в думці
мислителів і течій наступних епох. Зокрема, в добу Відродження і
Новий Час концепція «подвійної істини» посприяла інтенсивній
розробці методології природничого пізнання та розширенню його
обріїв.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ВИМІРИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ
ПАЛОМНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ ЯК ДОСВІД ДЛЯ
СЬОГОДЕННЯ
Подорожі до Святої Землі складають невід’ємну частину
сучасної християнської духовно-релігійної практики. Тисячі вірян
щорічно відвідують сакральні топоси в Сирії та Палестині,
поклоняючись християнським святиням і реліквіям. Загалом
Єрусалим є священним місцем для трьох авраамістичних релігій,
адепти яких закономірно сповідують власні світоглядні пріоритети.
Тому їхня комунікація тут неможлива без взаємної толерантності,
взаємної віротерпимості й мирного порозуміння. З огляду на це
морально-етичні виміри паломницької практики набувають
неабиякої значущості та актуальності для сьогодення.
Паломництва
–
це
релігійна
практика
поклоніння
християнський святиням, що своїми витоками сягає V ст. В добу
Середньовіччя відбувається становлення паломницької традиції та
формування паломницького етосу. Його зміст відповідав бажанням
вірянина безпосередньо долучитися до сакральних топосів, з метою
поклоніння, прощення гріхів, зцілення, отримання надприродної
допомоги та ін.
Очевидно, що впродовж доволі тривалого історичного періоду
деякі
мотиваційні
аспекти
такого
роду
подорожей
трансформувалися
відповідно
до
особливостей
окремих
конфесійних традицій. Зокрема, у християнстві можемо говорити
про відмінності західної та східної практики. Також важко
ігнорувати вплив динамічних секулярних й технократичних
процесів на тлі поступу сучасного соціуму, що призводять до
вульгарного розуміння самого сенсу паломництва, а особливо, його
морально-етичної складової. Задля адекватного розуміння її
сутності звернемося до особливостей її становлення.
Передусім варто розуміти, що, вирушаючи в паломництво,
обиватель покидав свій звичний, обжитий, комфортний, буденний,
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тобто повсякденний, простір. Виходячи за його межі, мирянин
набував іншого соціального статусу, що визначало іншу соціальну
функцію. На час мандрівки прочанин уже не займався своїми
буденними професійними обов’язками ремісника, торговця, клірика
тощо. Його метою ставало споглядання та щира молитва, у місцях,
що мали особливу сакральну силу, оскільки були освячені
присутністю святих (Рим, Єрусалим, Константинополь) чи
наявністю священних реліквій. З огляду на це, формується
паломницька етика, що передбачала особливу мораль, манери
поводження, спрямовані на аскетизм, стриманість, простоту в
побуті, відмову від матеріального. Останній аспект, з нашої точки
зору, має фундаментальну значущість, оскільки визначає фабулу
самої прощі. В паломницьких середньовічних записах ми доволі
часто знаходимо заклики до стриманості в плотських утіхах,
богоугодної поведінки, належного настрою на споглядання,
прилучення до «священного» під час здійснення акту паломництва.
Метою паломництва називається «моральне просвітлення», яке
розглядалося певним «еквівалентом молитви, спокути та аскези.
Невідповідність поводження настановам морального богослов’я
нівелювала саму мету прощі, оскільки вела до більшого гріха. Часто
ставалося так, що прочанин піддавався мирським спокусам,
забуваючи про реальні духовні цілі подорожі. Тобто існувала хитка
межа між справжнім паломництвом і волоцюжництвом. Мабуть,
такі загрози й породили цілу низку критики на адресу паломницької
практики з боку отців, учителів Церкви та певної частини
духовенства. Зокрема Св. Антоній Великий (ІІІ ст.) доволі
скептично ставився до паломницької практики. Новозавітні
апостоли створили концепцію Небесного Єрусалима, що
автоматично нівелювало духовну потребу християнської прощі.
Другий аспекти пов’язаний із моральними аспектами
комунікації християнина-паломника з іновірціями. Як уже
зазначалося, Єрусалим входив до сакрального топокосму багатьох
релігій, зокрема мусульман та юдеїв. Заснована на принципі
толерантності ця комунікація давала можливість досягнення
пріоритетної духовно-релігійної мети представникові кожної
конфесії. Мабуть, таку позицію демонструє давньоруський ігумен
Даниїл, що подорожував Святою Землею у 1106 – 1108 рр.
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У протилежному випадку це закінчувалося насильством щодо
«інших». Наприклад, політика арабського правителя аль-Хакіма
призвела до масового винищення християн. Хрестові походи, як
один
із
видів
християнської
мілітаризованої
прощі
супроводжувалися численним знищенням мусульманського
населення у Близькосхідному регіоні. Чого варти різанина в
Єрусалимі під час завершення Першого хрестового походу? Більше
того, означений військово-релігійний конфлікт має свої відголоски
в історії сьогодення в конфронтації християн і мусульман. З іншого
боку, це певний досвід, який здобуло людство, аби зрозуміти, чим
може закінчитися нетолерантність, релігійна нетерпимість та
шовінізм.
Отже, з доволі короткого дискурсу рельєфно помітні два
основні виміри морально-етичної складової християнської
подорожі-прощі. З одного боку, це богоугодна глибинноекзистенційна внутрішня настанова прочанина, з іншого, ‒ певна
«стилістика» комунікації з іновірцями, заснована на християнській
заповіді «люби ближнього свого, як себе самого».
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ІСУС ХРИСТОС: ПАТРИСТИЧНИЙ КОНЦЕПТ
СОТЕРИЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ПРИРОД
Предвічно народжуваний Творчий Логос Отця, в часі втілена
Друга іпостась Пресвятої Тройці, Бог і Людина, мірило досконалості й
здоров’я, Лікар-Спаситель, Образ, причина, мета, зміст існування й
розвитку людини як істоти христологічної, для і заради якої в Ньому і
через Нього уможливлюється реалізація первинного творчого
покликання до досягнення норми богоподібно-теантропічного
здійснення – стати богом за благодаттю. В руслі цих ідей для
мислителів східної патристики Ісус Христос є окремою складною
Божественною Іпостассю (відмінною від Іпостасі Отця і Святого Духа)
єдиної, простої і неподільної Сутності, спільної Отцю, Сину і Святому
Духу та іншої структурно складної (синтетичної) й поділюваної
(психосоматичної) природи, спільної, у єдиносутнісно-видовому плані
розгляду, для всього людства. У сутнісному вимірі розгляду, згідно з
оросом Халкидонського собору, у Христі-Спасителеві в одній Іпостасі
були поєднаними дві (божественна і людська) природи «незлитно,
незмінно, нероздільно, нерозлучно» [5]. Предвічний Логос, усеціло
залишаючись Богом, втілився, прийнявши «все, що є наше», став «у
всьому подібним до нас», окрім гріха. Людська природа, яка будучи,
деякою мірою, таким же, як і будь-яке інше розумно-чуттєве тварне
суще, за сутнісним виміром його аналізу, все ж сприймається в
Божественній іпостасній єдності не як чисто умоглядна абстракція
есенційної всезагальності, не як сукупно родова сутність емпірично
роздільної поліособистісної людськості, а як конкретне в іпостасно
неподільному та водночас тотожне із тим, що й у сукупно родовому.
«Бо Він, – на думку прп. Іоана Дамаскіна, – сприйняв основу нашого
складу; не такий, який сам собою існував би, і раніше називався
неподільним, і у такому вигляді був би Ним прийнятий, але [наше
єство], яке здобуло буття в Його Іпостасі» [4]. Предвічний Логос, через
«істинне і досконале втілення», з’єднав із «самим Собою за іпостассю
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нероздільно і незлитно нашу природу і нас через Свою святу плоть,
взяту від нас і нашу [...], яку він сформував для Себе Самого
якначатки(άπαρχή) і яку через Своє влюднення Він удостоїв бути
одним і тим самим із самим Собою за Своїм людством. Так само ми
були призначені раніше віків бути в Ньому як члени Його Тіла, тому
Він нас привів у відповідність до Себе», – пише прп. Максим
Сповідник [6, Col. 1097AB]. Та поряд із тим наголошує: «Він сприйняв
мене самого усеціло, разом з усім тим, що моє». Також і в IV
«Амбігві» читаємо: «Той (Христос. – авт.), що вміщує усього Мене в
Ньому з усім, що є Мого», – тут, цитуючи свт. Григорія Богослова,
прп. Максим уточнює, – «тобто цільну людську природу через
іпостасне з’єднання» [6, Col. 1044А], бо «те, що не сприйняте, не
вилікуване, але що з’єдналося з Богом, те спасенне», – надзвичайно
містко і влучно зауважує свт. Григорій Богослов [1, с. 124].
Узгоджуючи ідеї, запозичених у свт. Григорія Ніського «начатків», з
усецілістю сприйнятого, необхідно зауважити, що Втілене Слово є
повністю й цілковито людиною, згідно з її логосом (ідеєю) природи,
однак, Він не є людиною повністю за її тропосом (способом) існування
(тут доречно згадати загальноприйняте для св. Отців ствердженя
сприйняття усього, окрім гріха). Відсутність гномічно-проайрезисних
(властивості схильності волі і самого вибору) складових вольової
інтенції у людській природі Ісуса Христа замінювалась людським
природно-вольовим джерелом самовизначення, а всі її здібності
загалом приводяться Сином Божим у дію Божественним способом
завдяки взаємопроникненню (περιχώρησις) природ у Його Іпостасі, що
теж стосується волі. Оскільки, як вважає свт. Григорій Палама, не
нашу іспостась, «але прийнявши повне наше єство, Він новосотворив
(оновив) його, з’єднавшись із ним у Своїй іпостасі» [2]. Окрім того,
Христос Спаситель, сприйнявши людську природу, добровільно
успадкував пристрасність (її природний варіант, згідно з подвійним
логосом, сутнісно – покарання, ікономічно – безславність) занепалого
Адама разом із характерною для нього безгрішністю його ж (Адамової
ще до падіння) первозданно-досконалої природи. Тобто для
людськості Ісуса Христа характерним було існування за принципом
подвійності – в аспектах виникнення і народження. Згідно з першим,
Він сприйняв людську природу за її сутнісним логосом, тобто стан, в
якому її створив Бог і яким володів Адам до гріхопадіння. Відповідно
до другого, Ісус Христос сприйняв і ту ж саму природу в її занепалому
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способі існування, тобто в її стані, що був результатом
прабатьківського гріха, окрім самого гріха (із властивими для нього
наслідками – пристрасністю (природною), тлінністю, смертністю).
Завдяки створенню і народженню у Христі здійснився
взаємооздоровлювальний процес: «Бо і те й інше відносно Себе
Самого взаємно переплівши за допомогою відповідних кожному
частин, Він могутньо зцілив одне іншим завдяки відсутності властивої
кожному межі, роблячи друге і безчесне спасаючим і оновлюючим
перше, а перше зробив складовим і тим, що зберігає друге» [6, Col.
1317АВ]. Ба більше, прп. Максим Сповідник описує механізм цього
сотерично-терапевтичного процесу: «[Пристрасті і тління] жодним
чином у втіленні в Себе не прийнявши, а наслідки їх сприйнявши,
Спаситель вчинив народження спасительним для створіння, його
пристрасністю парадоксально оновлюючи нетлінність створіння; і
також зворотно – створіння вчинив обмеженням народженню, його
безгрішністю освячуючи пристрасність народження, щоб цілком
відновити створіння, що твердо утримує своїм богодосконалим
логосом єство, і цілком звільнити від народження підпале йому з
причини гріха єство, саме по собі справедливо не утримуване
загальним для решти тварин на землі способом [народження від]
зрошення сім’ям» [6, 1317ВС]. Як бачимо, пристрасність, тобто її
наслідки (безпричинно, оскільки вона не була зумовлена чуттєвотваринним способом зачаття) присутні у людській природі Христа і не
лише негативно-протиприродно не проявились, а навпаки, справді, на
перший погляд парадоксально, відіграли позитивно-оздоровлюючу
роль. На думку свт. Григорія Богослова, пристрасть, смерть і
воскресіння Христа – «все це було для нас Божим деяким
дітоводительством і лікуванням нашої немочі, тим, що повертає
старого Адама туди, звідки він впав, і тим, що приводить до дерева
життя» [1, с. 85]. В особі втіленого, померлого і воскреслого Ісуса
Христа відродженій людській природі було знову повернене повне
здоров’я. Вона відновлює властивості першоствореного єства,
співузгоджуючи з його якостями у своїй незмінності нерозлучно. Прп.
авва Дорофей Палестинський пише, що Христос «прийняв саме єство
наше, начаток нашого складу, і зробився новим Адамом, за образом
Бога, який створив першого Адама, оновив природний стан і почуття
знову зробив здоровими, якими вони були на початку» [3, с. 65].
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Отже, зміст сотеричної (зцілюючої) толерантності природ Бога й
Людини Ісуса Христа для св. Отців християнського сходу
розкривається з двох основних позицій: 1) зцілення людської природи
є реальним у факті прийняття людської природи в Божественноіпостасну єдність (животворчий перихорезис); 2) взаємозцілювальні
процеси є можливими і завдяки подвійному принципу сприйняття
людської природи Христа Спасителя. Тобто з часу Втілення до часу
Воскресіння, Ісус Христос, розкрив справжню, автентичну,
промислительно спроектовану Богом перспективу здоров’я,
безпристрасності й досконалості в іпостасній єдності з Творцем.
Введення людської природи в лоно самої Тройці у Христі Ісусі дарує
можливість усім обожуваним членам Його Тіла, безперешкодно
засвоювати всю повноту Божественних енергій. Як наслідок, за Його
прикладом, у Ньому і через Нього кожна «тварна природа» людини
ікономічно здатна виявитися «одним і тим самим, за станом благодаті,
з нетварною», як «всеціла зі всецілим Богом, стаючи всім тим, що є
Бог, окрім тотожності за сутністю» [6, Col. 1312А].
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РОЛЬ ПАПИ ГРИГОРІЯ І (ДВОЄСЛОВА) ТА АВГУСТИНА
КЕНТЕРБЕРІЙСЬКОГО В МИРНОМУ ПОШИРЕННІ
ХРИСТИЯНСТВА НА БРИТАНСЬКИХ ОСТРОВАХ
Унаслідок зовнішніх вторгнень значна частина Британських
островів V – VI ст. опинилася під владою новостворених
англосаксонських королівств. Це позначилося й на становищі
християнства на завойованих германськими племенами землях.
Місцеве духовенство не могло, а радше не хотіло займатися своїми
безпосередніми обов’язками.
Чого не могло й не хотіло британське духовенство, те взялося
здійснити наприкінці VI ст. керівництво Римської Церкви. Адже
згаданий поділ на королівства був зручний для швидкого
розповсюдження нової віри серед англосаксів. Виникало питання:
який інтерес мав Рим у віддаленій Британії? Відповідь лежить в особі
Григорія І Великого (Двоєслова) – римського папи в 590 – 604 рр.,
роль якого у справі розповсюдження християнства на Британських
островах важко переоцінити.
У легенді йдеться, що одного разу (приблизно у 562 р.) Григорій,
ще будучи дияконом, побачив на римському форумі полонених
хлопчиків «благородної постави, з приємними рисами й красивим
волоссям» [3, с. 48 – 49]. Дізнавшись, що вони з острова Британія,
називаються англами і ще не християнізовані, він пішов до папи та
попросив відправити його в Британію до англів проповідником.
Понтифік дав згоду і Григорій відбув на острови, але через декілька
днів був відкликаний до Риму. Ставши папою у 590 р., він не
полишає намірів християнізувати англів. З цією метою Григорій у
595 р. наказав священику Кандіду викупити полонених дітей з
Британії з метою відправити їх у монастир, охрестити, постригти в
монахи й навчити місіонерській справі на батьківщині [2, с. 306].
Через рік папа вибирає для цієї важливої подорожі 39 монахів на чолі
з пріором монастиря св. Андрія в Римі Августина. Про це свідчить
Беда Досточтимий [3, с. 48], користуючись даними «Liber
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Pontificalis» (Книги понтифіків) [5], а також копіями листів пап та
інших осіб, наданих йому Нотельмом, архієпископом Кентербері в
735 – 739 рр. і «Англосаксонськими хронічками» [1, с. 225].
Підкоряючись повелінню папи, вони вирушають у дорогу з
рекомендаційними листами, датованими 23 липням 596 р., до
франкських князів і єпископів, щоби ті допомогли їм. Августин і його
супутники прибули до Британії й висадилися на острові Танатос у
597 р. У той час у Кенті королівський престол займав Етельберт (568
– 616 рр.). Місіонери попросили в нього дозволу проповідувати.
Король, вислухавши монахів, подарував їм будинок у місті Доруверн
(пізніше – Кентербері) й забезпечив їх усім необхідним. Така
віротерпимість короля-язичника пояснюється тим, що його
дружиною була Берта (Бертрада) – дочка Хариберта, франкського
короля, яка була християнкою. Її видали заміж за Етельберта у 560 р.
з умовою, що він дозволить дружині безперешкодно сповідувати її
віру й виконувати обряди. Для цього з нею відправили Ліутгарда,
франкського єпископа Сана [7].
Августин і його помічники відразу почали проповідувати в місті,
служили літургії в церкві св. Мартина, де завжди молилася королева
[13, с. 98]. Аскетичність і безкорисливе життя монахів були визнані
та оцінені – все більше народу увірувало й приймало хрещення. І,
нарешті, 2 червня 597 р. хрестився і сам король [10, с. 239]. Хоча за
повідомленнями деяких дослідників, зокрема А. Трайля, це відбулося
у 601 р. [11, с. 81]. Виникає питання, чому Етельберт прийняв
хрещення, і що змусило його відмовитись від віри предків після
проповіді християнських місіонерів? Стівен Мулбергер називає такі
причини:
1. Обіцянка вічного життя;
2. Обіцянка, що Бог, справжній Бог, який створив Всесвіт, а не
порожній ідол, допоможе королям, які поклоняються йому.
3. Монахи з Риму були переконаними аскетами, прекрасними
(говорячи сучасною мовою) «ноуменами», з їхніми ритуалами,
одягом і священним начинням, і чудотворцями.
4. Останній чинник, що мав значення для Етельберта, – це
чинник другорядності. Адже, зустрівшись із прекрасними
проповідниками, він, напевно, відчував себе дещо ізольованим від
іншого світу [9].
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Священик Ендрю Філліпс також змалював початок
християнізації англосаксонської Британії: «Король Етельберт і
королева Берта, здавалося, змагалися з Константином Великим.
Поставивши Кентербері на чолі Церкви, вони переїхали до Рекулвера
для будівництва нового палацу. Рекулвер став для них новим Римом,
подібно до того, як язичницька Візантія стала християнським
центром – Новим Римом – Константинополем. Кентербері,
англійський Старий Рим, був відданий італійському митрополитові
Августину. Тим не менше, король Етельберт зберіг символічно
королівський монетний двір у «Старому Римі». Символічно, тому що
Кентербері був його скарбницею як у духовному, так і в земному
смислі» [12, с. 15].
Зацікавленість Григорія Великого, на переконання А.
Кузнєцової, „у поширенні християнства серед невірних могла бути
пов’язана з його намаганням скрізь розширити вплив Риму; вона
також могла бути продиктована духом суперництва з ірландськими
місіонерами” [6, с. 40]. А на думку Н. Гайєма, метою Григорія, було
здійснення „більш міцного контролю над Кентською Церквою”, для
чого їм і була потрібна підтримка Етельберта [14, с. 70 – 74].
Через свої рескрипти Григорій I керував справами місії уважно і
розумно. Методи введення нової релігії й першопочаткові форми
церковної ідеології, що впроваджувались у свідомість населення
Англії, на цій окраїні християнського світу, були своєрідні та
відзначалися значною терпеливістю.
Позитивний результат початкової діяльності спонукає Августина
відправитись до Галлії, де його, згідно із вказівкою понтифіка, було
висвячено на єпископи св. Віргілієм. Це відбулося між липнем 596 р.
і вереснем 597 р. а на Різдво 597 р. Августин хрестив вже 10000
англосаксів [10, с. 239] і відправив у Рим священика Лаврентія і
монаха Петра повідомити, що народ англів прийняв віру Христову, а
він став у них єпископом. У той же час він просив поради відносно
деяких питань, які потребували негайного пояснення.
Папа, зрадівши цьому повідомленню, відправляє лист св.
Августинові: «Слава во вишніх Богові і на землі мир, у людях
благовоління”, бо зерно пшениці, впавши на землю, померло, щоб не
царювати лише на небі, але щоб царювати й на землі, бо Він Той,
Чиєю смертю ми живі; Чиєю слабкістю сильні; Чиїми стражданнями
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позбавлені від страждань; посередництвом любові Якого знайшли те,
що не шукали» [4, c. 861].
Щодо заданих питань, то папа Григорій I писав: «... храми ідолів
цього народу не повинні бути зруйновані. Знищивши ідолів, які є в
них, візьміть святу воду, і окропіть ці капища, і спорудіть у них
вівтарі, і розмістіть святі реліквії... Коли ці люди побачать, що
святилища їхні не зруйновані, вони проженуть оману зі своїх сердець
і добровільніше прийдуть у знайомі їм місця, щоб визнати Істинного
Бога і молитись Йому...» [3, c. 40].
У своєму листі Августин ставить папі Григорію декілька
запитань, які стосуються різних сфер практичної діяльності єпископа
і священиків, зокрема, як потрібно співіснувати зі своїм кліром; як
ділити жертвопринесення і т.д. Але декілька запитань Августина і
відповідей на них папи мають важливе значення в утвердженні
церкви у Британії. По-перше, Августин запитує, який здійснювати
обряд богослужінь – римський чи галльський. Папа відповідає:
«візьми у кожній церкві те, що вважаєш правильним і благочестивим,
збери це все воєдино і побачиш, як душі англів звикнуть до цього» 3,
с. 31.
Друге запитання: «Чи може єпископ бути посвячений без
присутності інших єпископів, якщо вони перебувають на великій
відстані один від одного і не можуть швидко прибути?» І тут
Григорій І надає Августинові право одноосібно висвячувати
єпископів, наголошуючи на тому, щоб їх призначати у ті міста і
регіони, які не є віддаленими, задля швидкого і безперешкодного
їхнього зібрання для майбутніх висвят чи зібрань [3, с. 32 – 33].
Взявши до уваги те, що Августинові бракує помічників, папа
разом із посланцями спрямовує до нього нових служителів: Мелліта,
Юста, Пауліна й Руфініана з різним церковним начинням, а також
повідомленням про вручення Августинові паллія, архиєпископської
відзнаки. Григорій I призначив для Британії двох митрополитів – у
Лондоні та Ебораці (Йоркові) з правом висвяти Августином
дванадцятьох єпископів у різних місцях, а йому самому пожиттєво
залишатися першим митрополитом. Після його смерті першість
повинна була перейти до старшого за хіротонією.
За допомогою короля Августин відбудував церкву і заснував
монастир на схід від міста, де король збудував за свої кошти храм
апостолів Петра і Павла, щоб підкреслити зв’язок з Римом, а першим
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абатом монастиря став священик Петро. За це Григорій I надіслав
королю Етельберту лист з подякою й численні подарунки [3, с. 4142].
Звичайно, що папа Григорій І знав про існування старої
Кельтської Церкви. Тому, крім навернення язичників, Августинові
було дане завдання «настановити» їх, що означало включити в нову
римську церковну систему. Для цього місіонер зібрав представників
Кельтської Церкви біля так званого «Августинового дуба», щоб
укласти католицьке перемир’я та об’єднати зусилля задля навернення
язичників. Було присутніми сім бриттських єпископів і багато
«вчених мужів» з монастиря Бангора (найбільшого серед
бриттських). Нам невідомо, правда, чи мали ці єпископи власні
єпархії. Швидше за все, вони в тогочасній бриттській (та Ірландській)
Церкві виконували «представницькі» функції: освячували храми,
хрестили, здійснювали рукопокладення в сан. Реальна ж влада там
належала абатам, які керували іноді цілими спільнотами монастирів.
Августин запропонував їм святкувати Пасху за римським звичаєм,
«приймати благодать хрещення і вчити народ англів слову Божому
разом з ними» [3, с. 50], а все інше буде за їхньою традицією. Але
після довгих суперечок бриттські єпископи не захотіли об’єднатися.
26 травня 604 р. Августин помер. На його гробниці висікли
епітафію: «Тут спочиває преподобний Августин, перший архієпископ
Доруверна, відправлений туди блаженним Григорієм, понтифіком
міста Рима; створивши чудеса за допомогою Божою, він навернув
короля Етельберта і його народ від ідолослужіння до віри Христової і
закінчив дні свої, трудячись у мирі...» [3, с. 52]. Тому Августина за
правом визнали святим, а його авторитет був настільки великим, що
коли у 1962 р. папа Римський Іоанн ХХІІІ та архієпископ
Кентерберійський здійснювали спільну молитву в Кентербері, то
жоден з них не посмів сісти на сідалище Августинове, поклавши на
нього видане за його життя Євангеліє [8].
Отже, можемо констатувати, що діяльність папи Григорія І та
Августина у справі поширення християнства на Британських
островах мала величезне значення для подальшого становлення
церковного організму в цьому регіоні Європи.

58

Список літератури:
1. Англосаксонские хроники (период до 750р.) // Беда
Достопочтенный. Церковная история народов англов. – СПб., 2003. – С. 220
– 236.
2. Андрій Йосафат Григорій Трух. Життя святих. – Львів, 1997. – с.
307.
3. Беда Достопочтенный. Церковная история народов англов / Беда
Достопочтенный. – СПб., 2003. – 363 c.
4. Sancti Gregorii Papae 1 // Patrologiae cursus completes / Accurante J.-P.
Migne. – Parisiis, 1849. – Tomus primus. – 1162 p.
5. The Book of the Popes (Liber Pontificalis). – NY, 1916. – Vol. 1. – 170
p.
6. Кузнецова А. М. Миссии Латинской Церкви: Опыт христианского
Запада и Центральная и Юго-Восточная Европа на рубеже второго
тысячелетия / Кузнецова А. М. // Христианство в странах Восточной, ЮгоВосточной и Центральной Европы на пороге второго тысячелетия. – М.,
2002. – 475 с.
7. Мейендорф И. Миссия у англосаксов: ирландские монахи и святой
Августин / Мейендорф И. // Единство империи и разделение христиан //
http://www.krotov.info/library/m/meyendrf/imperia_4.htm#2
8. Мосс В. Крушение православия в Англии / Мосс В. //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Moss_KrahPravosl. php
9. Мулбергер Стивен. Обращение Британии / Мулбергер Стивен //
http://brude.narod.ru/sm.conv.htm
10. Поснов М. Э. История Христианской Церкви / Поснов М. Э. –
Брюссель, 1991. – 614 с.
11. Трайль Г. Д. Общественная жизнь Англии: религия,
законодательство, наука, искусство, пром-сть, торговля, лит., нравы и
обычаи в их ист. развитии с древнейшего периода до настоящего времени /
Г. Д. Трайль. – М., 1896. – Т. 1. – 471 с.
12. Филипс Э. Православное христианство и Старая Английская
церковь / Филипс Э. – М., 1996.
13. Fisher D. F. V. Anglo-Saxon age: 400 – 1042 / Fisher D. F. – L., 1992. –
374 p.
14. Higham N. J. The Convert Kings: Power and Religious Affiliation in
Early Anglo-Saxon England / Higham N. J. – Manchester, 1997. – 293 p.

59

Наталія Бойчук,
к. філос. н., асистент кафедри культурології, релігієзнавства та теології
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
Чернівці, Україна
natok_sofi@meta.ua

ТОЛЕРАНТНІСТЬ У РЕЛІГІЇ ТА РЕЛІГІЙНА
ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Провідною тенденцією сучасного цивілізованого світу є
впровадження демократичних принципів у суспільстві, в тому числі у
питаннях релігійних. На законодавчому рівні прописується правова
рівність релігійних організацій, особлива увага приділяється
забезпеченню можливостей реалізації своїх релігійних переконань
релігійним меншостям. У науковій та публіцистичній сферах
популяризуються ідеї свободи совісті та віросповідання,
толерантності, релігійної віротерпимості тощо. Втім, останнім часом
така політична стратегія все більшою мірою виявляє свою
недієздатність, підтвердженням чого є радикальні форми релігійних
конфліктів.
Проголошена
європейським
суспільством
толерантність
передбачає
визнання
індивідом
існування
альтернативних
світоглядних (в т.ч. релігійних) позицій і їх сприйняття без агресії.
Цьому передувало визнання свободи совісті кожної людини, тобто її
право на будь-які релігійні чи безрелігійні переконання. Ці принципи
зафіксовані в документах міжнародного значення, а саме – в Загальній
декларації прав людини Генеральної асамблеї ООН (ст.. 18),
Міжнародному пакті про громадянські та політичні права,
Європейській декларації прав людини тощо. Кожна держава-учасник
взяла на себе відповідальність за впровадження проголошених
принципів та максимальне забезпечення можливостей їх реалізації
кожним індивідом. Це називається релігійною толерантністю, тобто
проголошеною на законодавчому рівні рівноправністю, й стосується
будь-яких недеструктивних релігійних організацій. Натомість
толерантність в релігії – це проголошена на доктринальному рівні
конкретної релігії віротерпимість.
Здавалося б, такі ідеальні умови світоглядної свободи мають
усунути основні чинники появи релігійних конфліктів, особливо якщо
їх цінність не лише прописана на папері, а й сприйнята переважною
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більшістю громадян. Однак європейський досвід показує, що правове
забезпечення свободи совісті не ліквідовує потенційної загрози
релігійної агресії. Виявляється, що толерантність стосовно релігійних
переконань не тотожна толерантності у релігійних переконаннях.
Ідея толерантності передбачає мирне об’єднання людей з різними
релігійними
чи
атеїстичними
переконаннями
в
одному
громадянському суспільстві та державі. Цей принцип був би дієвим у
тому випадку, коли б кожен член такого суспільства прийняв і
дотримувався прописаних у ньому законів щодо свобод інших людей.
Утім, якщо людина є справді віруючою, то вона не може бути посправжньому толерантною, оскільки в її баченні світу вже існує певна
абсолютна і єдино можлива істина, а тому вона не може навіть
припускати існування альтернативних. Їй ніколи на стануть
зрозумілими переконання інших людей, а ставлення до них у кращому
випадку буде поблажливим, що в релігійних питаннях є не більше, ніж
віротерпимістю за умови, що їх сакральні об’єкти не оскверняються
іншими людьми. Якщо ж остання умова не дотримується, що в межах
проголошеного принципу свободи слова нерідко трапляється, то з боку
релігійної громади з’являються протести у мирній чи агресивній
формах. На законодавчому рівні не обмежується поява таких
суперечностей, оскільки це передбачає обмеження свобод однієї з
конфліктуючих сторін, а це неприпустимо в межах європейських
цінностей.
Більше того, зараз можна спостерігати тенденцію, коли державні
програми спрямовані підтримувати релігійні меншості, створюючи їм
більш комфортні умови функціонування. Ретельна увага з боку
державного апарату до дотримання свобод релігійних меншостей стає
підставою спекуляцій з боку представників цих меншостей. Існують
приклади того, коли людина вчиняла особливо важкі злочини і
тривалий час не несла відповідальності за свої вчинки, оскільки її
арешт міг бути розціненим як дискримінація за релігійною ознакою.
Загальновідомим став судовий процес у Великобританії над групою
мусульман, що жорстоко знущалися над дівчатами віком 11-15 років.
Показовим є той факт, що злочинне угрупування діяло з 2004 до 2012
року, а їх жертви зверталися у поліцію щонайменше шість разів [див.
2]. Відсутність реакції з боку правоохоронних органів та соціальних
служб пояснюється їх «політкоректністю». Таким чином, релігійна
толерантність британської влади створила ідеальні умови для
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процвітання злочинності серед представників релігійних меншин.
Іншими негативними наслідками такої політики релігійної терпимості
є численні нелегальні іміграції мусульман з Північної Африки в
Європу, звідки їх не депортують, оскільки належать до релігійної
меншості, права якої не можна жодним чином утискати.
Іншим аспектом даної проблеми є те, що, користуючись власними
свободами віросповідання у Європі, мусульмани не визнають свобод
інших людей, якщо ті, наприклад, критикують іслам. 7 січня 2015 року
відбувся озброєний напад радикальних ісламістів на офіс редакції
французького сатиричного журналу «Charlie Hebdo», в результаті
якого загинуло 12 людей. Підставою для цього послугували
карикатури на пророка Мухамеда. В межах релігійно толерантного
Європейського Союзу, разом із правом на віросповідання, людина
також отримує право на богохульство. Адвокат журналу Рішар Марка
публічно заявив, що «можна критикувати релігію, в цьому немає
нічого особливого. Не можна критикувати юдея, за те, що він юдей,
мусульманина – за те, що він мусульманин, а християнина – за те, що
він християнин. Але можна говорити все що завгодно, навіть
найбільші пакості – і ми це робимо – щодо християнства, юдаїзму та
ісламу» [1]. Цей конфлікт не має шляху розв’язання в законодавстві
щодо питань релігії та свободи совісті.
Отже, пропаганда і впровадження толерантності і свободи совісті
не завжди є позитивною ознакою громадянського суспільства.
Можливо, більш жорсткіші права влади чи інституцій громадянського
суспільства щодо обмеження – в разі мотивованої необхідності –
релігійних свобод допомогли б уникнути таких жахливих наслідків. На
законодавчому рівні захист прав і свобод має розповсюджуватись
тільки щодо тих релігій, у межах яких пропагуються й
упроваджуються відповідні принципи щодо свободи переконань
інших людей.
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ШЛЯХ ТОЛЕРАНТНОСТІ: ВІД КЛАСИЧНОГО ДО
ПОСТНЕКЛАСИЧНОГО ЇЇ РОЗУМІННЯ
Толерантність посідає чільне місце в системі сучасних
демократичних
цінностей
високорозвинених
суспільств.
«Толерантність – це те, що робить можливим досягнення миру та
веде від культури війни до культури миру», – говориться в
Декларації принципів толерантності, прийнятої Генеральною
Конференцією ЮНЕСКО в 1995 році. Толерантність все більше
починає усвідомлюватись як практичний імператив, що запобігає
взаємному знищенню різних цивілізацій, культур, соціальних та
етнічних груп. Проблема толерантності зачіпає кожного, оскільки
всі ми є суб’єктами та об’єктами толерантності.
Але разом з тим стало зрозумілим, що толерантність повинна
мати певні межі. Адже чи можна толерантно ставитись до осіб чи
груп, що заперечують загальнолюдські цінності? Чи можна
розв’язати парадокс Жюля Ренара: будьте терпимі до моєї
нетерпимості? Цей парадокс є проблематичним тому, що він зачіпає
проблему межі толерантності, сфери її застосування.
Метою даного дослідження є визначення меж толерантності від
класичного до постнекласичного її розуміння.
Спершу звернемось до класичного розуміння феномена
толерантності та визначення межі застосування толерантності.
Зазвичай феномен толерантності ототожнюється з терпимістю.
Тобто толерантність є формою терпимості або поваги до існування
іншої думки та її виявлення. Адже осмислення потреби
толерантності виникло в Західній Європі в період релігійних війн
між католиками та протестантами, тобто це була війна за те, хто ж
"володіє" Істиною. Пошук Істини є пошуком найкращої основи
системи знань та цінностей. Тому система поглядів, норм та
цінностей, що є істинною, є кращою за всі інші. Якби це було не
так, тоді б не було сенсу шукати Істину та її притримуватись. В
63

світлі такого розуміння у різноманітті відмінних культурних,
ціннісних й інтелектуальних систем існує привілейована система
відліку. Все, що не узгоджується з Істиною безперечно
поступається їй. І коли людина вважає, що прийнята нею система
поглядів, норм та цінностей є істинною, то інша людина, що з нею
не погоджується, вважається такою, що не погоджується з Істиною.
Відбувається конфлікт між природним правом на свободу та
природним правом на Істину. Оскільки Істина може бути тільки
одна, то постає суперечність: чи може бути свобода у виборі єдиної
Істини?
Толерантність в даному випадку, в її класичному
формулюванні, означає поблажливість до слабості інших, що
поєднується з деякою часткою презирства до них [1, с. 51];
терпимість до поглядів інших, що супроводжується розумінням їх
хибності. В класичному розумінні толерантності межею було
терпіння щодо визнання права висловитись іншому, тобто не
потребувало жодних активних дій з боку того, хто проявляє
толерантність. Класичне розуміння толерантності вимагало якраз
утримування від власних активних дій, спрямованих на іншого
щодо його «інакшості».
М. Уолцер вважає, що поряд з розумінням толерантності як
поблажливості та байдужості, тобто класичного розуміння, є ще
розуміння толерантності як неможливості взаєморозуміння [4, с. 2124]. Таке розуміння толерантності спирається на неможливості
«обґрунтування наших переконань та суджень, яке було б
безперечним для всіх» [1, с. 47], тобто на некласичні типи
філософування, де проголошується відмова від монологічного
розуміння Істини та стверджується ідея плюральності, існування
різних думок, які неможливо ієрархічно вибудувати у
співвідношенні з Істиною.
Толерантність, в такому випадку, є терпимістю щодо інших
ідей, визнання того факту, що будь-які ідеї (щодо релігії, соціальнополітичного ладу суспільства, національної ідеї тощо) мають право
на існування. Таким чином, класичне та некласичне розуміння
толерантності є ідейним плюралізмом. При цьому такий плюралізм
ґрунтується на принциповій несумірності ідей: або на основі того,
що існує тільки одна Істина, а все інше не може навіть корегувати з
нею (класичне розуміння), або на основі неможливості
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співвідношення різних ідей та позицій, оскільки немає
надсуб’єктивних критеріїв для цього (некласичне розуміння).
Класичне та некласичне розуміння толерантності є виразом
догматизму та релятивізму, що є «сторонами однієї медалі».
Чи не є розуміння толерантності як ідейної терпимості межею
самої толерантності?
Ж. Бастід, вивчаючи тлумачення толерантності як пасивної
терпимості, дійшов висновку, що таке розуміння є наслідком втрати
інтересу до моральних цінностей. Суспільство, де подібна
толерантність утвердилась як норма, являє собою стомлений
організм, «чия внутрішня цілісність порушена й окремі частини
якого ігнорують один одного через свій ревнивий індивідуалізм».
Така «толерантність, що не викликає довіри», на думку Бастіда, є
«переверненим догматизмом» [7, с. 32].
Толерантність як терпимість, тобто класичне та некласичне
його розуміння, стверджує долученість людини до об’єктивної
істини або заперечення прагнення до істини взагалі. Таке розуміння
толерантності утверджує пасивність мислення, отже, й світогляду.
Адже, якщо Істина є, то немає сенсу, щось доводити тому, у кого є
своя думка. А якщо Істини немає, то саме доведення власної думки
не має сенсу, адже вона така ж рівноправна, як і будь-яка інша
думка.
Підтвердженням того, що толерантність як терпимість сприяє
утвердженню пасивності, є дослідження Г. Маркузе під назвою
«Репресивна толерантність» [див. 2]. Толерантність стає подвійним
стандартом, де під маскою толерантності дозволяється робити все,
що можливо в межах своїх сил.
Таким чином, тлумачення толерантності як терпимості не може
бути задовільним для такої сучасності, що прагне до демократичних
цінностей.
Е. К. Бистрицький зазначає, що толерантність спонукає до
приборкування себе стосовно чогось або когось чужого або
відмінного. Самообмеження припускає силу волі [5, с. 247]. Для
того, щоби бути толерантним необхідне вольове зусилля. Сучасне
розуміння активного характеру толерантності вимагає розуміння
«незалежності,
автономності
індивіда,
його
особистісну
відповідальність за свої переконання та вчинки, неприпустимість
силового нав’язування яких би то не було ідей, якими б гарними ці
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ідеї не видавалися» [1, с. 47]. Таке розуміння припускає обмеження
власної думки, позбавлення її права на абсолютну істинність.
Умовами реалізації «справжньої толерантності» є розвинене
автономне мислення [див. 6]. А найкращою умовою для розвитку
автономного мислення особистості є рефлексія.
Тобто послідовність вольового зусилля щодо прояву
толерантності, відповідальність за власну позицію вимагає
рефлексії над власною позицією – аутотолерантності, за
визначенням І. Б. Гиншпуна [3, с. 31-40]. «Аутотолерантність
припускає насамперед здатність вийти в рефлексивну позицію щодо
власних цінностей і установок і готовність до їхньої зміни, що не
виступає як аутодеструкція в силу збереження основних –
стрижневих – екзистенціальних цінностей» [3, с. 36]. Тільки в
такому випадку толерантність, за висловом М. Ноттурно, «є
трансценденцією наших упереджень, що обмежують нашу свободу»
[5, с. 242]. Толерантність вимагає від людини дієвого прагнення
виходу за межі визначеності власної позиції, що можливо завдяки
рефлексивності щодо власної позиції.
Позиція аутотолерантності принципово змінює класичне та
некласичне розуміння толерантності. Необхідно не терпимо
ставитись до Іншого, а усвідомити Іншого в самому собі. Як
зазначає Ю. Крістєва, «ставитися терпимо до чужорідного,
безперечно, легше, ніж усвідомлювати чужорідність у самому собі»
[8, с. 21]. Річ у тім, що в ставленні до висловленого Іншого, до
висловленої людської думки можна знайти недоліки у
формулюванні, логічній несуперечливості та практичній реалізації
даної ідейної позиції. Такий спосіб мислення слугує
обґрунтуванням власної позиції толерантності. Так, доведення
неспроможності, логічної непослідовності та неефективності думки
Іншого слугує приводом для прояву інтолерантності. Саме шлях
аутолерантності дозволяє розв’язати «парадокс толерантності»,
адже розв’язати його може тільки той, хто виявляє нетерпимість,
суб’єкт інтолерантності, переадресувавши вимогу до толерантності
не до інших, а до Іншого у собі, до самого себе.
Унаслідок пошуку межі толерантності було визначено
розуміння толерантності як поблажливості та байдужості, –
класичного розуміння, та розуміння толерантності як неможливості
взаєморозуміння,
–
некласичного
розуміння.
Сучасне,
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постнекласичне розуміння толерантності визначає її як активну
вольову позицію, що спрямована не на терпіння, а на діалог з
іншими позиціями заради взаємного збагачення та виявлення
спільних моментів, що об'єднують ці позиції, а також вироблення
нових співмірностей.
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БІБЛІЙНІ ПІДСТАВИ МІЖРЕЛІГІЙНОГО ДІАЛОГУ:
КАТОЛИЦЬКИЙ ПОГЛЯД
Фактичною площиною для толерантних взаємин і діалогу
нерідко служить шанобливе ставлення людей до речей сакрального
характеру. Святі книги для віруючих людей є не тільки
дороговказом в духовному житті, але й практичним посібником в
буденних ситуаціях, що визначають спосіб співіснування з іншими
членами суспільства. Для християн Біблія є тією святою книгою
звідки і в наші часи Церква і громада черпають відповіді на виклики
сучасності. Одним із таких викликів є міжрелігійний діалог, який в
ХХ столітті став формою взаєморозуміння і співпраці між
релігійними системами і спільнотами. Дана робота є формою
представлення біблійних прикладів форм міжрелігійного діалогу,
які, безперечно, допомогли у формуванні толерантної поведінки в
стосунках християн й іновірців, що особливо набуває актуальності в
сьогоденних процесах діалогу культур і релігій.
У вітчизняному науковому просторі не представлено наукових
праць на дану тематику. Аналізуючи праці закордонних науковців,
можна ствердити, що переважна зацікавленість проблематикою є
серед теологів. Особливо плідно представляє наукові праці
католицька Церква в систематично опрацьованих офіційних
документах і публікаціях приватних авторів. Варто згадати
М.Чайковського (M. Czajkowski), польського теолога, який видав
серію книг під спільною назвою «Євреї і християни – спільна
спадщина віри» (Żydzi i chrześcijanie – wspólne dziedzictwo wiary),
де порушує біблійний ракурс діалогу [3]. Л. Фіц (L. Fic) у своїх
працях, присвячених діалогу буддизму і християнства,
неодноразово підкреслює біблійну складову в діалозі [4-6]. Багато
спільних біблійних аспектів висвітлюється в ісламі, що
неодноразово зауважується медіаторами діалогу монотеїстичних
релігій. Досить промовисто вказується в літературі хоча б на
синопсис Біблії і Корану [7]. Загалом про спільну духовну
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спадщину великих релігій світу нагадує документ ІІ Ватиканського
Собору Nostra Aetate [2], який став основним сигналом початку
офіційної практики міжрелігійного діалогу.
В діалозі зі сповідниками юдаїзму в природний спосіб служить
одна з двох частин Біблії під християнською назвою Старий
Заповіт. Саме тут, у початкових розділах, ми знаходимо вимовний
приклад діалогу «отця віри» Авраама і священика-іновірця
Мелхіседека (Буття 14:18 – 20). Хоча й відоме неприязне ставлення
юдейського народу до іновірців, але постать Мелхіседека і коротка
форма діалогу з Аврамом стала настільки визначною подією для
євреїв, що ім’я іновірця – священика – царя Мелхіседека
використовує в Новому Заповіті юдео-християнин апостол Павло в
Листі до Євреїв (До Євреїв 7, 1-10). Сама форма діалогу Авраама і
Мелхіседека служить для апостола Павла, в його листі до євреїв,
універсальною формулою порозуміння між християнським і
юдейським світом.
Формулу порозуміння на підставі біблійних текстів теж можна
застосувати в діалозі монотеїстичних релігій з ісламом.
Запозичення до святої книги ісламу біблійних фрагментів робить
мусульмансько-християнський діалог більш насиченим спільними
історичними постатями й монотеїстичною ідеєю [7].
Буддизм, філософсько-етична система, і водночас партнер у
міжрелігійному діалозі, насамперед буде дошукуватись на
сторінках Біблії досконалого етичного вчення. Постать Ісуса Христа
як Вчителя з його нагірною проповіддю (Мт. 2, 1-10) і заповіддю
любити ворогів (Мт. 5, 43-48) безсумнівно стають тим стичним
пунктом діалогу двох етично-моральних систем буддизму й
християнства [1, c. 16, 22]. В той же час видатний представник
буддизму на Заході Масао Абе порівнює науку апостола Павла про
кенозис Христа (До Филип’ян, 2, 5-8) з буддійським вченням про
Маха Суньяту (вчення про пустку) [4, c. 32].
Метою дослідження даної праці є розгляд специфічних
біблійних фрагментів, які можуть бути застосовані як базис
міжрелігійного діалогу. Представлення вибраних біблійних
фрагментів дасть можливість християнам аргументовано будувати
відповідну модель діалогу.
Стаючи перед фактами, які відкриває нам наше дослідження,
можемо ствердити, що не тільки християни, як знавці Біблії,
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ініціюють дану форму діалогу, але й представники інших релігій
дошукуються на сторінках Святого Письма того, що є «істинним і
святим» [2, c. 278].
Аналізуючи
викладені
біблійні
аргументи,
можемо
стверджувати, що Біблія сповнена прикладами й формами діалогу з
іновірцями. У свою чергу, не тільки на сторінках Біблії, але і в
реальному житті, богонатхненні фрагменти допомагають будувати
толерантні відносини з представниками інших релігій.
Отже, проаналізувавши біблійні фрагменти й моделі
міжрелігійного діалогу, ми побачили універсальність текстів
Святого Письма в площині міжрелігійних стосунків. Дослідницька
праця може бути як підставою для подальшого дослідження текстів
Святого Писання на предмет форм міжрелігійної толеранції, так і
послужити практичному застосуванню в міжконфесійному діалозі.
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КОНФЛІКТ ІЗ «ВНУТРІШНІМ Я» ЯК З «ІНШИМ
СОБОЮ»: АКЦЕНТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ
Запропонована тема завжди була, є і, прогнозуємо, буде
актуальною серед дослідників-гуманітаріїв, оскільки розуміння
Себе як певного Я3 та свого внутрішнього Себе як Іншого4
(проекційного Я5) постає дедалі гостріше у виявах автентичності за
умов нігілістичних віянь, ментальності як ідентифікації в
релятивізмі
нинішньої
діалектики
світоглядно-ціннісних
пріоритетів серед потоків міжкультурного діалогу тощо. Так чи
інакше, вона орієнтує на «виділення у собі двох світів» – «Свій» та
«Чужий». Їх кореляція у процесі власної життєдіяльності
визначається конфліктом. Інакше кажучи, виникає неузгодженість
Мене із ще-не-Мене (у процесі його досягання) або «внутрішнього
Я» із «Іншим собою».
Для обґрунтування першого акценту проблеми, звернемося до
думки німецького філософа Й. Фіхте, котрий досліджував подібну
проблематику у вияві таких протилежних та, водночас,
взаємозалежних понять, як «Я» та «не Я» та екстраполюємо її на
нашу проблему. За Й. Фіхте, процесом ідентифікації та
утвердження Я (те, що ми називаємо «внутрішнім Я») мусять бути
характеристики, що є достовірними самі собою. Таким параметром
постає визнання суб’єктом власного існування – «Я». «Я» охоплює
собою усе, що піддається осмисленню, а діяльність будь-якого
суб’єкта розглядається як діяльність «Я», що здійснюється у
3

Яким я є тут і зараз, усвідомлено-діючим Я.
Яким я можу стати чи не стати, тобто, завжди потенційного мене, Іншого,
відмінного від того яким Я є.
5
Ми спробуємо розгорнути ідею «проекційного Я», як протилежну ідею
гусерліанському «Чужому світу», котрий останнє вважає як пройдене, як
минуле – чуже. Натомість ми прагнемо розглядати Його як завждипотенційність.
4
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форматі переходу від однієї тези (проекція інтеграції «двох світів»)
до наступної, і, зрештою, аж до іншої – протилежної (мимовільна
інтеграція «двох світів» – спроба синтезу). Такою протилежною
тезою в Й. Фіхте, виступає – «не Я».
Епістемологічна цінність Фіхтових тез для нашої розвідки
полягає в тому, що оскільки визнання суб’єктом факту свого
існування – єдина достовірність, з якої може починатися мислення
взагалі, тобто «Я» саме-по-собі не має ознак індивідуальності, як
індивідуального
«Я» [3,
с. 75-80].
Перенесення
цього
методологічного каркасу в нашу інтерпретацію визначить
«внутрішнє Я» у статусі немислемості Себе без Іншого. Концепт
Й. Фіхте «Я» постає абсолютною умовою для послідовного
мислення та пізнання, фундаментом морального мислення, що
функціонує як абсолютна надсвідомість. Індивідуальне «Я» постає
віддзеркаленням абсолютного «Я», абсолютної моральності. Саме
індивідуальному, емпіричному «Я» протистоїть емпірична природа
«не-Я» [3, с. 88]. Що ж до нашого контексту, то тут все очевидно:
оскільки «внутрішнє Я» мислити без «Себе-Іншого» потенційно
епістемно не ефективно, то їх цілісність постає умовою нашої
актуальної моральності, відтак толерантності. Утім, питання цілей
діяльності людини полягає у виконанні правил, закону моралі,
обов’язку, яким протистоять природні властивості людини, її
інстинкти. У нашому контексті це потенційний «внутрішній Я»,
подекуди це межа між ним та «Іншим Собою» та, власне, сам
«Інший-Я». Тож ця потенційність/межа обґрунтовує протистояння
«Я» та «не Я», конфлікт між «внутрішнім Я» та «Іншим собою».
Проте варто наголосити, що саме «не Я» (зваба до потенційного
Себе-Іншого) спонукає «Я» («внутрішнє Я») до діяльності, воно не
може існувати як незалежна реальність, вирвана із свідомості, воно
виникає як продукт її життєдіяльності. Аби усвідомити діяльність
«Я», за Й. Фіхте, слід мати/набувати певної здатності розуму –
«інтелектуальну інтуїцію». Її він визначає як властивість, для якої
не існує протиставлення між діяннями та їх результатом. Виходячи
з цього, можна зауважити, що не теоретичні положення роблять
можливими практичні, а почасти навпаки, практика уможливлює
теорію. Тому, діяльність «Я» завжди веде до усвідомлення
протилежного, вона приводиться в рух протилежним, тобто «не Я».
Себто «Інший-Я» (очікуваний) є рушієм розвитку «внутрішнього
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Я», тож і певною мірою претендує на лідерство у формуванні (хоча
не здійсненні) якості кореляції між ними – толерантності в собі.
Наступний акцент проблеми об’єктивується через аналіз
семантичної ваги межі (МІЖ, ПОМІЖ), на якій балансують
«внутрішнє Я» та «Інший-Я». Тож доцільним, на нашу думку, буде
розгляд меж їх дії, що, у свою чергу, виявляється у поняттях «Свій»
та «Чужий». Зрештою, проблема Іншого – людини, культури,
релігії, світосприйняття – завжди розглядалася при аналізі цих
понять.
Проблему кореляції «Свій»-«Чужий» розробляє сучасний
німецький філософ Б. Вальденфельс [1]. Відношення «Свій»«Чужий» постає процесом постійного визначення/знаходження меж
– відчуження та прийняття. «Своє» відокремлено від «Чужого»
певним порогом, межею – так, як, наприклад, розділені старість та
молодість, життя і смерть, правда та обман [4, с. 114]. Для
визначення границь «Чужого», Б. Вальденфельс розглядає значення
цього слова в різних європейських мовах, виділяючи три
визначення «Чужого»: 1) зовнішнє протиставлене внутрішньому; 2)
те, що належить Іншому; 3) те, що постає іншим, чужим, дивним в
протиставленні звичному [4, с. 110]. «Чужий» – поняття різнобічне,
адже одна і та сама річ, може одночасно бути та не бути «Чужою».
Основним у відношенні «Свого» до «Чужого» у
Б. Вальденфельса є категорія порядку. Під останнім розуміється
певний орієнтир, що лежить в основі людської життєдіяльності.
Саме на межі порядку виникає розуміння межі «Свого» та
«Чужого». Порядок постає істиною, яка не допускає суперечностей,
що можуть викликатись змінами. Він може лише бути знищеним
або відродженим [2, с. 149], – експлікує Е. Тейтельбаум. Порядок
ніколи не був ідеальним, але й не визнавав нічого, що йому
заперечує, тобто порушує його структуру, він відкидав будь-які
зміни такого характеру. В такому контексті зміни виявлялися
чимось «Чужим» та сприймалися ворожо на зразок руйнівної сили,
загрози основам порядку. У нашому ж контексті це означає
спричинення конфліктної ситуації, однак, як форми та способу
втілювання «проекційного Я», через прагнення до «Себе-Іншого»
залишаючись при цьому собою. Виникає те, що Б. Вальденфельс
іменує новою формою порядку – сучасною. Вона виникає тільки в
момент виявлення сумнівів в цілісності встановленого
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всезагального порядку. Новий порядок можливо осмислити лише у
множинній формі, його найважливішим принципом постає
визнання чогось іншого і саме щось інше розкриває його
множинність [2, с. 150]. Саме така форма порядку допускає
можливість існування чогось Іншого (а в нашому контексті «себеІншого»), дає можливість розкрити Інші порядки – нові,
різноманітні, не відомі раніше, «Чужі». Тож, «Чуже» у
Б. Вальденфельса – певна тотальна альтернатива «Своєму» –
звичному, прийнятному, саме «Чуже» спонукає до генерації нового,
а «Своє» слід вважати шляхом впровадження нового у звичне
життя.
Отже, «два світи» безсумнівно активні та вступають в дію
залежно від певних життєвих обставин. Конфлікт «Я» та «ІншогоЯ» постійно діючий, актуально і потенційно багатий процес,
оскільки будь-який вчинок веде до наслідку або результату, який
вимагає осмислення, що, відтак, формулює ще один акцент
характеристики пропонованої теми, залишаючи простір для
подальшої її розробки.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ У
КОЛЕКТИВНІЙ ДІЇ
Високий рівень соціально-політичної напруженості у світі,
небезпечні для існування людства явища (нескінченні війни й
конфлікти, що набувають дедалі жорстокіших та безкомпромісних
форм; уже охрещений «чумою XXI століття» тероризм; поширення
в суспільстві всіляких фобій і схильність свідомості кожного
окремого індивідуума до шкідливих стереотипів; природні та
екологічні катаклізми; райдуга революцій у пострадянському
просторі) спонукають науковців-суспільствознавців звернути увагу
на такий складний феномен, як толерантність.
Варто відзначити, що саме поняття «толерантність» у світовій
культурі та філософській думці застосовувалося ще за часів
античності, втім, тодішнє розуміння та трактування цього поняття
як соціокультурного явища відрізнялося від сьогоднішнього.
Наприклад, вже Аристотель визначає терпимість як можливість
рівноцінного існування речей та людей [1]. Як суспільне явище
толерантністьвіддзеркалювала потребу в виявах релігійної
терпимості під час діалогу та взаємодії різноманітних культурних
традицій і практик, слугувала однією з підстав для пізнання інших
культур, створювала передумови розуміння та прийняття.
У європейській філософській думці слово «tolerance»вперше
з’являється в 1361 р. та пояснюється «як здатність терпіти біль» [7,
с.177]. Вже з XVI століття поняття толерантності стали
використовувати у значенні «дозволу», «стриманості» тощо.
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Сьогодні розуміння толерантності поглиблюється далі.
Людство пройшло шлях від толерантності-терпимості як вимушеної
реакції на «інше» – через нейтральне сприйняття та захист «іншого»
– до свідомого надання слабкому «іншому» певних переваг у
самореалізації.
До недавнього часу толерантність фактично не досліджували
через ідеологічні обмеження того часу, коли суспільствознавство
відображало догми соціальної непримиренності. Навіть у випадку
визнання толерантності як підґрунтя для побудови контактів різних
рівнів (принцип «мирного співіснування») це не підкріплювалося
всебічним вивченням змісту явища в комплексі об’єктивних і
суб’єктивних чинників. Слід відзначити також і складність самого
феномену толерантності, детальне вивчення якого можливе лише за
наявності міждисциплінарного підходу на межі психології, етики і
соціології.
Але
такий
підхід
потребує
вдосконалення
експериментальних методів дослідження, оскільки традиційні
методи як психології, так і соціології мало придатні для цього.
Аналізуючи суть поняття «толерантність», Ф.Семенченко
зазначає, що у ХVІІ ст. Г.Гроціус і С.Пуфендорф висунули теорію
віротерпимості у міжнародному праві: вважалося, що війну слід
вести лише з метою захисту від нападу, необхідно щадити
переможених і дотримуватися певних угод. Закони, які регулюють
життя людей, вводяться для забезпечення і збереження миру. У той
же час Г.Лейбніц у вступі до «Дипломатического кодекса
международного права», торкаючись питань специфіки моральних
настанов мирного і щасливого співіснування людей, визначає
закономірності зв’язку справедливості, милосердя, любові.
Можливо, що у вищевказаних категоріях моральності за змістом
відібрані й елементи толерантності [6, с.240–243]. Тобто мова йде
про те, що у взаємовідсинах індивіди колективної дії мають
керуватися відповідними нормами, правилами. А це залежить від
того, як ці індивіди сприймають один одного і світ, у якому вони
знаходяться, наскільки в них розвинене співчуття. Саме співчуття
як «першофеномен моралі» займає важливе місце у розробках
А.Шопенгауера. Притаманні даному явищу передбачливість і
поблажливість у реагуванні на всякого «іншого» він, зазначає
П.Сорокін, розглядав, як необхідну умову запобігання збитків і
втрат, спорів і сутичок. Принциповим здається теза філософа про
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те, що «ми повинні кожного сприймати і визнавати з даною його
індивідуальністю, якою б вона не була» [6].
Один з представників німецької класичної філософії І.Кант у
«Лекціях з етики» (1780–1782) підкреслював, що толерантна та
людина, яка терпляче зносить усе, що для неї неприємно, з метою
уникнути суперечки. Для нього терплячий – толерантний. Не
толерантний той, хто без ненависті не може терпіти недосконалості
інших … З цього філософ робить висновок, що це є всезагальним
людським обов’язком. Таке бачення толерантності є цілком
обґрунтованим, оскільки усі соціальні групи складаються з
індивідів, які є різними за окремими ознаками: соціальним
статусом, економічним, політичним статусами релігійним та
політичними переконаннями, способом життя тощо. Це доволі не
весь перелік ознак, що вказують на відмінності між індивідами,
однак і вони спонукають нас до запровадження у відносини
толерантності. Індивіди, як правило, у соціальній групі
об’єднуються спільною метою, що не враховує відмінностей. Вони
самі зникають у процесі досягнення зарання поставленої мети.
Тобто в цьому контексті взаємовідносини, що виникають між
індивідами, які утворили соціальну групу для досягнення
спільносформованої мети, ґрунтуються на принципі толерантності.
Якщо його зняти – колективна дія втрачає свою ефективність,
здатність у процесі забезпечити досягнення поставленої мети. Дана
ситуація характеризує відносини, що виникають в межах соціальної
групи, до якої входить індивід.
Це підштовхує нас до думки, що люди, котрі об’єдналися
спільною метою, заради її досягнення прилаштовуються один до
одного. Така терпимість може розцінюватися, як толерантність
індивідів у соціальній групі. У даному випадку ми припускаємо, що
вона стає цінністю, без якої неможлива колективна дія. Крім цього,
внесок індивіда у колективну дію зумовлено ще й тим, що людина у
бутті має відчуття моральної недосконалості й фізичної нездатності
одноосібно досягти поставленої мети, а це є неодмінною умовою
інтелектуального саморозвитку, психологічного розвитку і розвитку
колективної дії. Та це можливо лише за умови необхідності
«Іншого». Поява «Іншого» призводить до утворення колективної
дії: «Інший» у процесі взаємодії з «Я» утворює колективну дію.
Тобто «Я» й «Інший» у взаємодії, об’єднавшись загальною метою,
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утворюють колективну дію, яка за своєю суттю неможлива без такої
ціннісної засади, як толерантність і повага до «Іншого».
Про важливість «Іншого» у формуванні колективної дії та
толерантності відзначає і І.Жадан. На її думку, серед основних
особистісних чинників, що сприяють формуванню колективної дії й
толерантності, є: сприйняття суспільного життя як позитивного
цілого, розуміння необхідності іншого, відмінностей і особливостей
як моментів цілого; відмова від претензій на абсолютну і остаточну
істину, потреба в самовираженні, здатність до відповідальної
поведінки, відкритість, почуття власної гідності, прагнення до
компромісу, осмислений скептицизм тощо [3, с. 90–94].
З цього стає зрозуміло, що забезпечення толерантності у
колективній дії є першочерговим завданням. Однак воно
наштовхується на ряд труднощів. Зокрема, якщо розглядати
постсоціалістичні країни, то складність цього процесу полягає в
тому, що забезпечення толерантності в сучасній Україні, на думку
М.Бабія, гранично складне завдання, проте настійно вимагає свого
вирішення. Складність його полягає передусім у тому, що: поперше, упродовж багатьох десятиліть комуністична система топтала
найелементарніші людські права, ув’язнюючи інакомислячих,
переслідуючи віруючих, намагаючись викреслити з народної
свідомості навіть саму ідею світоглядної свободи особистості [2,
с.21–25].
Відомий етнограф і філософ К.Леві-Строс дав чітке
обґрунтування місця толерантності в системі взаємовідносин. Він
зазначав, що «світова цивілізація може бути тільки коаліцією у
світовому масштабі культур, кожна з яких зберігає свою
самобутність ... Треба врятувати факт розмаїтості, а не історичне
стримування, що надається йому кожною епохою... Толерантність
не є споглядальною позицією, роздачею індульгенцій тому, що
було, і тому, що є. Це динамічна установка, вона полягає в
передбаченні, розумінні й просуванні того, що бажає бути...» [4,
с.353–356].
За словами дослідника, світову цивілізацію, яку ми хочемо
бачити, може утворити колективна дія, в системі відносин якої
вагоме місце займає толерантність. У цьому контексті вона
виступає як інструмент, цінність, що допомагає конструювати
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колективну дію, уникати негараздів і непорозумінь як на
локальному, регіональному, державному, так і світовому рівнях.
Отже, толерантність є необхідною умовою гармонізації та
конструювання колективної дії. Вона як соціальний феном спонукає
різнопланове суспільство до діалогу. Тобто вона є ще й
інструментом і водночас визначається як світоглядна позиція
індивіда й одна з ключових цінностей. Правильно зрозуміла
толерантність – найважливіша умова повноцінного конструювання
колективної дії.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ
КУЛЬТУРНОГО ПОГРАНИЧЧЯ
У контексті сучасних регіональних досліджень пограниччя культур
яскраво відображає сучасний стан культури регіонів, зокрема, тих, що
межують з іноземними державами та постійно стикаються з їхніми
культурними системами. З давніх часів проблема кордону й пограниччя
турбувала всіх керівників держав, оскільки тут існують ризики,
пов’язані зі стиковою взаємодією різних ментальностей, культурних
стереотипів, норм поведінки тощо. Наявність кордону з іншими
державами зумовлює формування особливої пограничної культури та
поліетнічної свідомості.
Функціонування пограничного регіону нерозривно пов’язане з
феноменом «пограничної» культури, оскільки саме вона сприяє
міжкультурній взаємодії і синтезу. Пограничні культури – це переважно
багатонаціональні об’єднання, що сформувалися протягом багатьох
віків і тисячоліть в результаті симбіозу – синтезу не тільки споріднених,
але й генетично відмінних культур. Особливість історичного досвіду
народів-носіїв пограничної культури полягає в підвищеній здатності до
співіснування й взаємозбагачення різноманітних етносів, релігійних,
соціальних та інших груп, здатності, котра сприяє культурній інтеграції
[4, с. 47]. Культурне пограниччя як локус існування може бути
визначено і в часовому, і в просторовому розуміннях як мінлива
взаємодія традиційного та сучасного [10, с. 120].
Пограниччя доцільно також розглядати як канал двоспрямованої
міжкультурної трансляції або як територію найактивнішої реалізації
міжкультурного діалогу. На сучасному етапі суворо регламентована
бінарна опозиція «центру і окраїни» поступилася ідеї культурного
плюралізму. Пограниччя стало розумітися як територія діалогу і
співробітництва між носіями різних культурних традицій [3, с. 188]. Так,
мексикансько-американська вчена Г. Ансальдуа стверджувала про
початок пограничної взаємодії, в основі якої лежала ідея
полікультурного пограниччя і легітимного співіснування всіх культур у
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точці їх поєднання [11, р. 15]. Тож пограниччя – це не тільки лінія
демаркації суміжних держав, але й територія пошуку діалогу,
компромісу, толерантності, що особливо важливо в умовах глобалізації
суспільства. Саме з поліморфічності пограниччя виникає толерантність
як невід’ємний елемент крос-культурного простору.
У XX в. уявлення про сутність толерантності значно змінилося: від
розуміння толерантності як засобу захисту – до розуміння толерантності
як мети в складному мультикультурному світі, пізніше – до розуміння
як норми «цивілізаційного компромісу між конкуруючими культурами і
готовністю до прийняття інших логік і поглядів. Як така толерантність
виступає як умова збереження різноманітності, свого роду історичного
права на відмінність, несхожість, інакшість» [8, с. 6].
Філософський енциклопедичний словник визначає толерантність як
доброзичливе або принаймні стримане ставлення до індивідуальних та
групових
відмінностей
(релігійних,
етнічних,
культурних,
цивілізаційних) [6, с. 642]. У зв’язку з тенденцією до знищення етнічних
кордонів і процесом глобалізації толерантність стає особливо важливим
способом взаємовідносин між культурними спільнотами. Однією з
найважливіших характеристик міжетнічних і конфесійних відносин в
умовах пограниччя є етнічна толерантність, під якою розуміється
«відсутність негативного ставлення до іншої етнічної культури, а
точніше наявність позитивного образу іншої культури при збереженні
позитивного сприйняття своєї власної» [9, с. 228].
У постмодернізмі толерантність – це не просто терпимість до
всього, оскільки в такому випадку вона – спільник беззаконня.
Толерантність – це, швидше, відповідальність, що добровільно
приймається людиною за свого ближнього, товариша, єдиновірця.
Толерантність не звільняє суспільство від суперечностей, проте вона
дозволяє переглянути свої звички та стереотипи, зрозуміти мотивацію,
дії і вчинки інших людей [1].
В полікультурному суспільстві толерантність уможливлює
безпечне існування і розвиток соціально-позитивних проявів різних
культур, світоглядів, тактик поведінки тощо і набуває статусу не тільки
соціально значущої, але й індивідуально необхідної цінності [5, с. 24].
Толерантність – це повага, прийняття і правильне розуміння багатого
розмаїття культур нашого світу.
Міжкультурний діалог – це ще одна основна категорія культурного
пограниччя, яка не тільки перетинається з поняттям толерантність, але і
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є необхідною умовою для її зародження та розвитку. Саме поняття
толерантності містить схильність до діалогу. Толерантність передбачає
повагу до чужої культури й повагу до її минулого [7, с. 19]. На
міжкультурному рівні метою діалогу є спрямованість на взаємодію і
взаєморозуміння між людьми. Він сприяє залученню до цінностей та
досягнень іншої культури, пізнання її неповторності та унікальності [2].
Отже, в сучасних глобалізаційних умовах розвиток здатності до
міжкультурного діалогу є важливим кроком на шляху формування
толерантної свідомості, особливо у середовищі пограниччя культур та
поліетнічного суспільства.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ
ПОСТСЕКУЛЯРНОГО СУСПІЛЬСТВА Ю. ГАБЕРМАСА
Сучасні дискусії навколо теорії секуляризації, нинішнього
релігійного відродження та майбутнього релігії породили кілька
цікавих концептів та концепцій, як-то: теорія раціонального вибору
(Р. Старк), десекуляризації (П. Бергер), деприватизації релігії
(Х. Казанова), постсекулярного суспільства (Ю. Габермас) тощо.
Концепція постсекулярного суспільства цікава не скільки з
релігієзнавчої точки зору, скільки з перспективи соціальної та
політичної теорій, і, фактично, є певним продовження
комунікативної теорії німецького філософа.
Виходячи із наявного факту повернення релігії до публічного
простору Ю. Габермас проблематизує взаємодію секулярного та
релігійного. Фактично «постсекулярною» німецький філософ
називає ситуацію позбавлення монополії секуляризму. Однак не
йдеться про реванш релігійного. Постсекулярне суспільство – це не
його клерікалізація, а налагодження справжньої комунікації між
релігійними та світськими суб’єктами. Ю. Габермас наполягає на
взаємовизнані релігійних та нерелігійних громадян, готовність
слухати протилежну сторону та вчитися у неї [2, c. 9]. Це, у свою
чергу, тягне за собою визнання секуляристами права говорити
релігійною мовою, визнання можливості присутності у ній
раціонального змісту, а також того, що релігія не є ірраціональною
та безглуздою [2, c. 10, 11].
Габермас вважає, що інтерпретація принципу відділення церкви
від держави як дистанціювання держави від будь-якої політики
щодо релігії є достатньо вузькою, хоча вважає, що сам принцип не
варто піддавати ревізії [1, c. 118]. Держава на думку філософа не
має вимагати від громадян позбуватися своєї релігійної
ідентичності у публічній сфері – вони мають на це повне право, так
само як і висловлювати свої позиції не нейтральною секулярною
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мовою, а зручною для них релігійною мовою [1, c. 125]. При цьому
не означає, що законодавчий процес має примати релігійні
засновки: віруючі можуть «сприймати себе як учасників
законодавчого процесу, хоча у ньому зважають лише на секулярні
засновки» [там само].
Вибудовуючи логіку сприйняття світськими суб’єктами
релігійних у ситуації постсекулярного, Ю. Габермас відзначає, що
епістемологічно невірно виходити із «класичного» розуміння
секуляризації, згідно до якого релігія під натиском модернізації
врешті-решт має у майбутньому щезнути. Виходячи з такого
засновку не можна серйозно сприймати релігійних суб’єктів і
очікувати їхнього позитивного вкладу у спільному пошуку
суспільного блага. Така установка заважає ідеальній комунікації.
Постметафізичне мислення – постсекулярна установка, яка обмежує
себе у винесенні вердикту щодо релігійних істин, а також
звертається проти «сцієнтистсько обмеженої концепції розуму та
проти виключення релігійних вчень з генеалогії розуму» [1, с. 136].
Фактично Ю. Габермас пише про толерантне ставлення
віруючих та невіруючих. Цікаво, що сам мислитель пов’язує
первинне значення толерантності із релігійною терпимістю. У свою
чергу, релігійна толерантність з самого початку розумілась як не
упереджене ставлення до інаковіруючого, а нині розширюється на
усіх інакомислячих [3, с. 8]. Толерантність є необхідною умовою
для «цивілізованих відносин» (співпрацю, готовність йти на
компроміси, правдиве ставлення тощо), якщо сторони мають різні
фундаментальні переконання та не мають спільної мови й у них
відсутня перспектива розумної єдності [Там само].
Тобто концепція постсекулярного суспільства Ю. Габермаса
виходить із факту повернення релігійного до публічної сфери. На
наш погляд, у даному контексті не варто говорити лише про церкву
як соціальний інститут, але також про релігійність чи навіть
релігійну ідентичність як певні регулятори поведінки, ціннісні
орієнтири при прийнятті рішення. І дійсно, хоча ми часто говоримо
про «релігійне відродження», однак часто за певними кількісними
показниками відсутня якісна складова: кількість громад зростає, але
на богослужіння ходить кілька відсотків громадян. І в даному
випадку, теза американського Х. Казанови про те, що вихід релігії
до публічної сфери – це її деприватизація, у пострадянській
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реальності необхідно скорегувати. Це
можна зробити,
перефразовуючи відомий вислів британської дослідниці Г. Девіс:
публічна релігійна ідентичність існує без віри та без приналежності,
тобто людина може публічно позиціонувати себе як православна,
але у неї відсутня віра в основоположні християнські догмати
(Символ віри) та вона реально не є членом общини, не є
воцерковленою.
Тим не менш, згідно з Ю. Габермасом, світське суспільство має
не просто толерувати таких православних, але й вести із ними
комунікацію задля досягнення спільного блага. Але необхідно
зазначити, що умови такої комунікації, з точки зору Ю. Габермаса,
залишаються ті самі. Однією з таких умов є щирість у своїх
висловлюваннях та віра в щирість висловлювань свого партнера з
комунікації.
Список літератури:
1. Хабермас Ю. Религия и публичность // Между натурализмом и
религией. Философские статьи. – М.: Весь мир, 2011. – С. 109-141.
2. Хабермас Ю. Введение // Хабермас Ю. Между натурализмом и
религией. Философские статьи. – М.: Весь мир, 2011. – С. 7-13.
3. Хабермас Ю. Когда мы должны быть толерантными? О
конкуренции видений мира, ценностей и теорий // Філософські діалоги. –
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КОРДОНИ В ГОЛОВАХ: ТОЛЕРАНТНІСТЬ У
ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ
Серед теорій історичного розвитку є відносно нова й цікава
концепція російського вченого вірменського походження Акопа
Назаретяна – теорія техно-гуманітарного балансу. Згідно з нею,
великі світові конфлікти часто породжуються тим, що технічний
розвиток випереджає соціальний. Простіше кажучи, спочатку
з’являється атомна бомба, а потім – переконаність, що її не можна
використовувати, та конвенції про ядерне нерозповсюдження. У
зазор між цими моментами може провалитися кілька японських
міст.
Ця теорія ще не загальновживана, але раціональне зерно в ній
очевидне. Справді, людство має проблеми із пристосуванням
соціальних норм до фактичних можливостей техніки. І річ не лише
у зброї. Великий парадокс сьогодення полягає також – наприклад –
у тому, що аудіовізуальна чи текстова інформація фактично може
розповсюджуватися вільно, на порушення традиційних норм
авторського права та законів ринку інтелектуальної власності.
Спроби спинити це законодавчо чи обмежити технічно нагадують
відчайдушні намагання середньовічних інституцій поставити поза
законом арбалет, що за певних умов нівелював різницю в бойовій
цінності лицаря та малопідготовленого селянина. Ті спроби тоді
зазнали фіаско і, мабуть, теперішні зазнають його також.
Який же стосунок це має до толерантності? Найпряміший. Із
розвитком цифрових комунікацій, в першу чергу Інтернету, та, як
окремих його проявів, соціальних мереж та месенджерів,
змінюється сам формат людської комунікації. Фактично людина
вже може задовольнити більшу частину свого потягу до
соціалізації, не відходячи від комп’ютера, і багато хто так і робить.
Але спілкування – і взагалі міжлюдські стосунки – в інтернет86

просторі мають свої технічні й гуманітарні особливості. І тут
питання толерантності стає дуже актуальним.
З одного боку, Інтернет знищує фактичні кордони для людської
соціалізації. Зупинити мешканця Естонії від створення собі
базового кола спілкування з мешканців Ізраїлю можуть хіба що
мовні проблеми. Культурні зазвичай серйозно на заваді не стають.
Це, до речі, подвійний процес: глобалізація інформації та зв’язків
спричиняє певну уніфікацію культур. Здавалося б, це має сприяти
зростанню толерантності один до одного.
З іншого боку, Мережа не тільки знищує кордони, але й
створює. Просто вона це робить за іншими чинниками. Люди
об’єднуються в групи не за кровною спорідненістю чи місцем
проживання, а за ідеологією, правилами життя та сферами інтересів.
Втім, ці групи мають усі ті самі ознаки: люди соціалізуються в їхніх
межах, шукають там собі друзів та сексуальних партнерів, з
острахом, осторогою, а інколи й відвертою агресією ставляться до
представників інших чи протилежних груп.
З третього боку, одна з найбільш недооціненних небезпек
Мережі – її потенціал у створенні «альтернативних світів» та сект.
Якщо двадцять років тому людина вірила в те, що герпес можна
лікувати солоним чаєм та сонячним світлом, а кішку можна
годувати вегетаріанськими харчами без шкоди для здоров’я
останньої, їй було б важкувато знайти собі однодумців. Зараз це не
просто можливо, а й дуже легко. Об’єднуючись у такі «клуби за
інтересами», люди остаточно втрачають відчуття реальності, бо все
їхнє коло спілкування приймає ці ж правила гри. Якщо людина
вважає, що у проблемах водопостачання винні євреї та розповідає
про це сусідам, сусіди крутять пальцем біля скроні і це демотивує
людину. Вона бачить, що її позиція не викликає суспільного
сприйняття, і якщо не відходить від неї, то, принаймні, тримає її
при собі. Якщо ж завдяки Мережі вона бачить сотні людей, які
вважають так само, а ще й обмежує власний доступ до критичних
думок (інколи й докладати зусиль не треба – нинішні пошукові
мережі при виведенні результатів запиту «розумно» віддають
пріоритет тим матеріалам, що тематично збігаються із попередніми
запитами), то, як результат, вона переконується, що ця позиція –
«суспільна норма». І, навпаки, всі інші позиції, мовляв, є маячнею
та провокаціями.
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З четвертого боку, Мережа – простір вільної ненависті.
Групове, дистанційне, часто анонімне, завжди позбавлене
інтонування та міміки, спілкування вбиває ввічливість та
толерантність, «базарний» режим спілкування на ресурсах із
відкритим доступом часто робить людей мізантропами. Виказати
свою зневагу чи ненависть тут легше, спровокувати її – простіше.
Легше об’єднатися у спільноту та легше атакувати чужу; легше
створювати міфологеми та легше їх розповсюджувати.
Який же результат? Маємо безліч спільнот з людей, що не дуже
знають один одного, живуть у власних вигаданих світах та
ненавидять інші спільноти. Період первісних стад та війни всіх
проти всіх в умовах абсолютної свободи слова. І ці тенденції дуже
швидко виходять за віртуальний простір, адже, соціалізувавшись
там, людина вже не зраджує власній спільноті та переконанням й
поза межами вай-фай покриття. Толерантність у такому середовищі
довго не протримається.
Теоретично, згідно з тією самою теорією техніко-гуманітарного
балансу, має бути великий конфлікт, після якого будуть встановлені
нові правила, які так чи інакше стануть основою нових суспільних
взаємовідносин та стандартів спілкування. А втім, усвідомлення, що
цей конфлікт все ще попереду, викликає тривогу й спонукає
індивідуально шукати шляхів ціннісно інакшої організації
спілкування у віртуальному просторі.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ПОЛІТИКА
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ В СУЧАСНІЙ «ЗАХІДНІЙ
ЦИВІЛІЗАЦІЇ»
У сучасному мультикультурному світі толерантність є
основним принципом людського мирного та комфортного для всіх
співіснування та важливим принципом культури взагалі.
Терпимість людей один до одного, до різних культур, менталітету,
релігійних поглядів є обов’язковим та універсальним культурним і
соціальним феноменом в кожному розвиненому суспільстві в будьяку історичну епоху. Неможливо уявити собі ідеальне гомогенне
суспільство, навіть якщо воно моноетнічне чи моноконфесійне. Все
одно кожен член суспільства буде належати щонайменше до
певного соціального статусу та освітнього рівня. Саме тому таким
важливим є питання толерантності, терпимості один щодо одного.
16 листопада 1995 р. на Генеральній конференції ЮНЕСКО
була затверджена «Декларація принципів терпимості». Відповідно
до ст. І цієї декларації толерантність розуміється як повага,
прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур в
світі, їх форм вираження й способів прояву людської
індивідуальності. Цьому сприяють знання, відкритість, спілкування
та свобода дій, совісті, переконань. Це не тільки моральний
обов’язок, але й політична та правова вимога часу. Толерантність –
це своєрідна парадигма, яка робить можливим досягнення миру і
сприяє заміні «культури війни» «культурою миру» [7].
Толерантність зазвичай «непомітна» у розвиненому суспільстві,
оскільки єдність людей при різноманітності її членів для такого
суспільства є нормою. Вона виступає гарантом забезпечення
плюралізму традицій, думок, релігійних переконань. Сучасна
культура – це культура поваги та толерантності, адже у
мультикультурному суспільстві єдиною основою, яка здатна
об’єднати різні верстви населення, класи, інтереси та виступити як
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спільна та основна рушійна сила побудови мирного суспільства
може тільки толерантність.
Гостро питання толерантності виникає в Західній Європі в
період Нового часу. Необхідно було підтримати внутрішній
плюралізм, який був зумовлений декількома чинниками: різні
світоглядні принципи в період Ренесансу, співіснування декількох
релігійних доктрин під час Реформації, утвердження раціоналізму
та протиставлення йому чуттєвості в епоху Просвітництва, а також
боротьба окремих спільнот за визнання своїх прав та свобод.
В другій половині ХХ ст. в Західній Європі починає
розвиватися політика мультикультуралізму. В якості державної
політики означена тенденція інституалізується в 1970-ті рр. в
країнах, де проживало, на той час, найбільше іммігрантів [1, с. 110].
Мультикультуралізм – це політика, спрямована на збереження
та розвиток в окремо взятій країні різних культур. В рамках цієї
політики є можливість етнічним та культурним общинам вести
просвітницьку діяльність та мати власні освітні програми, будувати
навчальні й виховні заклади, відкривати бібліотеки і об’єкти
культового значення, висловлювати свою політичну та релігійну
позицію [1, с. 110].
Толерантність виступає як базовий принцип політики
мультикультуралізму, що характеризується вимогою мирного
співіснування культур на одній території, їх взаємопроникнення,
збагачення і розвитку. Ідея мультикультуралізму була проголошена
в економічно розвинутих країнах Західного Світу з високим рівнем
соціального стандарту, де спостерігається значна кількість
іммігрантів.
Проте політика мультикультуралізму не виправдала себе. Про
це активно почали говорити в 2010 – 2011 рр. не тільки
культурологи та соціологи, але й лідери країн Заходу. Зокрема, в
2010 р. канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі із членами
Християнсько-демократичного об’єднання сказала, що спроби
Німеччини побудувати мультикультурне суспільство повністю
провалились [4]. В 2011 р. те саме, тільки відносно до Франції,
заявив Ніколя Саркозі [5] та Девід Кемерон відносно
Великобританії відповідно [2].
Європейські лідери, хоча і пропагують релігійну толерантність,
проте насправді усвідомлюють цю ситуацію по іншому.
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«Насильницьким шляхом» (за допомогою зовнішніх чинників)
толерантним не станеш. Варто зазначити, що до десяти відсотків
громадян «нової» Європи складають мусульмани і більшість з них –
активні віруючі, які виступають за визнання важливості релігії в
житті суспільства. Це часто призводить до конфліктних ситуацій,
вирішенням яких виступають силові методи.
У даному випадку варто згадати одну з останніх подій, що мала
місце у Франції. Сьомого січня 2015 р. відбувся терористичний
напад на редакцію французького сатиричного щотижневика
«Charlie Hebdo», внаслідок якого загинуло 12 людей та ще 11
отримали значні ушкодження. Відповідальність за теракт взяли на
себе терористичні організації «Аль-Каїда» та «Ісламська держава»
[3].
Отже логічним буде питання: що спричинило цей напад?
Журнал «Charlie Hebdo» був заснований у 1969 р. на базі
щомісячного сатиричного журналу «Hara-Kiri». Редактори та автори
«Charlie Hebdo» ніколи не «соромилися» висловлювати власну
позицію з приводу будь-яких актуальних подій і робили вони це, на
наш погляд, не завжди толерантно. Низка опублікованих матеріалів
за своїм змістом містить елементи «сатири», яка може
неоднозначно розцінюватися в соціумі. В різний час на перших
шпальтах щотижневика висміювались майже всі релігії – від
католицизму до ісламу. В «Charlie Hebdo» вважають, що немає
заборонених тем, і релігія – не виключення. Неодноразово на
редакцію щотижневика подавали до суду різні мусульманські
общини, проте щоразу безуспішно. Ось і напередодні нападу
«Charlie Hebdo» опублікували чергову карикатуру на одного з
лідерів терористичної організації «Ісламська держава», що стало
останньою краплею та обурило весь мусульманський світ.
Хтось може заперечити: 12 людських життів проти простого
малюнка. Звичайно, провину ісламістів ніхто не заперечує, але
повернімося до толерантності. Чи толерантно по відношенню до
віруючих повели себе редактори «Charlie Hebdo»? Питання
залишається колізійним для кожного особисто.
Втім «толерантна» Західна Європа зробила недостатньо кроків
щоб зменшити напругу в суспільстві. З нашої точки зору, замість
того, щоб обмежити або взагалі припинити діяльність
щотижневика, французькі лідери зробили підміну понять: з
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релігійної нетолерантності редакторів «Charlie Hebdo» на свободу
слова. Ось, власне, яскравий недавній пояснюючий приклад чому
європейський мультикультуралізм «провалився». Адже, як вже
згадувалось вище, основна складова для його нормального
функціонування – толерантність, і, перш за все, толерантність
релігійна.
Найбільш
успішна
в
провадженні
політики
мультикультуралізму Австралія вже давно зрозуміла, що для
мирного співіснування християн та мусульман необхідно
пропагувати цінності релігійної терпимості християн до мусульман
і навпаки. В свій промові щодо накладення вето на вимогу
мусульман Австралії дозволити їм жити за мусульманськими
законами прем’єр-міністр Кевін Радд неодноразово наголошував,
що іммігранти повинні прийняти культуру австралійців та їх віру,
так само, як це повинні зробити австралійці по відношенню до
іммігрантів. Лише за таких умов можливе існування щасливого
суспільства [6].
На даний час важливо пропонувати та підтримувати на
державному рівні дискусії та конференції щодо питань релігійної
толерантності та адаптування ісламу до цінностей Європи. Такі
дискусії повинні розглядати питання про роль релігії в суспільстві в
цілому, особливо в таких, де більша частина населення – не
мусульмани. Догми та традиції повинні обговорюватись, а
трактування адаптуватися до інтересів конкретних суспільств.
Європейським країнам варто не боятися включати інші релігії в
соціум і при цьому відносити будь-яку релігійну свободу до прав
людини та захищати права будь-якої релігійної групи.
Існує необхідність ефективного розвитку міжконфесійного
діалогу між представниками різних релігій. Так як іслам є
найпоширенішою після християнства релігією в Європі, важливо,
щоб він був включений в суспільство таким чином, щоб бути
невід’ємною культурною складовою для всіх, також важливо
робити це таким чином, вибрати такий підхід, щоб для кожної
сторони ця інтеграція була вигідною.
Підсумовуючи, зазначимо, що якби уряди найбільш
«мультикультурних» країн зайнялись саме налагодженням
міжконфесійного діалогу, а не підміною понять та довели б свої
слова про релігійну толерантність ділом, то політика
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мультикультуралізму, можливо б, і не провалилась, не було б
терористичних актів на релігійному ґрунті і ніхто б не згадував про
«Аль-Каїду» чи інші подібні організації. Адже створити умови
малоконфліктного суспільства можливо тільки завдяки реалізації
толерантності як практичного принципу в культурі міжетнічного та
міжрелігійного спілкування.
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ЕТИКО-РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В УМОВАХ
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ
Проблема релігійної толерантності не є принципово новим явищем
в гуманітарних науках, проте, з огляду на мультикультурність
середовища нашого проживання, навіть, в рамках однієї держави,
залишається актуальною і потребує нових теоретичних рішень та
способів вдосконалення заради дієвішого емпіричного втілення.
На відміну від поняття толерантності, термін мультикультуралізм
з’являється в світовому лексиконі досить недавно. Раніше
використовувалися слова «мультинаціональний», «мультиетнічний»,
«мультирасовий» «мультирелігійний». Сам термін – мультикультурний,
як зазначає Гьоран Терборн, з’являться в Канаді в 1960-ті роки в ході
пошуків шляхів вирішення ситуації і управління бікультурної в той час
(англо-французької) країни. Офіційне політичне визнання він отримав в
1971 році. [5, с. 51].
Що стосується толерантності як поняття, то воно було запозичене з
латинської та французької мов десь у XVI столітті у зв'язку з
конфесійним розколом. У даному контексті своєї історії воно спочатку
мало більш обмежений зміст і розумілося як терпимість до інших
релігійних вчень. [7, с. 45]. Однак, у своїх розвідках стосовно питання
толерантності, Ю. Габермас стверджує, що, «дане поняття аж до часів
революцій містило в собі не тільки звернення до релігійних адресатів, а
й адміністративно-владну конотацію чистої терпимості. У всякому разі,
у філософських обґрунтуваннях релігійної толерантності вже у Спінози
і Локка намітився шлях від правового акта односторонньо оголошеної
верховною владою релігійної терпимості до права на вільне
відправлення релігійних обрядів, яке спирається на взаємне визнання
свободи віросповідання стосовно інших конфесій» [7, c. 45]
На разі питання релігійної толерантності в світі є досить
актуальною темою, адже релігій досить багато і з кожним роком
кількість їх зростає. В такому випадку, постає питання як можна
вживатися з адептами різних конфесій, як не порушувати чужої свободи
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віросповідання і при цьому захиститися на зазіхання інших на власне
віросповідання. І тут є досить слушним зауваження А.М. Єрмоленка
стосовно самої сутності толерантності, адже слід розрізнювати
матеріальну толерантність: «тобто як терпиме ставлення до думок та
ціннісних уподобань іншого» [1, c. 46] та «формальна толерантність,
тобто повага до прав іншого висловлювати думки та дотримуватись
певних цінностей, що й реалізується в правовому забезпеченні основних
прав на свободу релігії, віри, совісті й думок». [1, c. 46]
Під впливом посиленої еміграції, відкритої інформації, місіонерства
та ряду інших причин, у всьому світі спостерігається т.зв. змішання
культур, запозичення та процес інтеграції. Відповідно, релігійну сферу
це не обійшло стороною. Для України, питання релігійної толерантності
є надактуальним, адже за даними Релігійно-інформаційної служби
України станом на 01.01.2014 р. в нашій державі було зареєстровано
35646 релігійних громад. [3]
«Як підкреслює Джеймс Е. Вуд, з незапам’ятних часів терпимість
зовсім не була характерною рисою релігії, скоріше навпаки. Він
пояснює це тим, що протягом майже всієї історії людства релігія була
основою ідентичності племені, нації, громади і була, таким чином,
основою їх відділення від світу в цілому і причиною міжгрупових
конфліктів». [4, c. 177] Але в наші часи, коли світ все більше здригається
від політичних конфліктів з присмаком пороху, важливим є зберегти
спокій, хоча б в релігійному полі. Толерантність – це абсолютна
взаємоповага. «Вона відрізняється від тієї, коли толерантність
потрактовується як ситуація «мирного співіснування», «паралельного
існування» в ситуації дисенсусу та конфлікту. … «ситуація допуску» або
«дозволу», а саме коли одна зі сторін, яка є більшістю, надає «дозвіл»
меншості жити відповідно до її, меншості, поглядів, цінностей, віри,
тощо». [2, с. 262] І ось тут ми підходимо до найгострішого питання: як
абсолютно поважати іншу релігію, при цьому зберігаючи свою і не
піддаватися на спокусу запозичень з інших? Чи це взагалі можливо? Чи,
можливо, абсолютна толерантність буде поступово переходити в певну
симпатію. Остання ж, може проявлятися в перейманні певних моментів
з інших релігій, наприклад: святкування Дня святого Валентина чи
Геловіна, скажімо, православними або буддистами. Це толерантність чи
капітуляція і, певним чином, відречення/забуття «свого»?
Слушною ілюстрацією буде Польща, в якій можемо бачити
унікальну ситуацію – релігійну однорідність, а саме: панування римо95

католицької церкви. Проте, звернімо увагу, що порівняно ще з 2005
роком, коли римо-католиків нараховувалося більше 96 % [8], а вже в
2015, відповідно до статистичних даних Central Intelligens Agency,
кількість римо-католиків, знизилася до 86,9 %, натомість, зросла
кількість адептів інших релігій. [6] Чи не починався процес переходу в
іншу релігію з абсолютної толерантності? Можливо, не слід переносити
на практику т.зв. «сферичну модель в вакуумі» – абсолютну
взаємоповагу без втрати власної культурно-релігійної цілісності, а
залишитися хоча би, на етапі «мирного співіснування»? Наразі, питання
залишається відкритим і потребує більш детального опрацювання та
осмислення, оскільки бажано знайти формулу золотої середини в
даному питанні. Нині ж емпірично можемо спостерігати виключно
полюсні ситуації, або ж зі значним відхиленням від центру координат.
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ФЕНОМЕН СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Сьогодення соціокультурного буття знаменується процесом
становлення і трансформативності громадянського суспільства.
Його динамізація здійснюється через соціальну діалектику. Тож
нагальним постає питання порозуміння і злагоди в суспільстві.
Розв’язання такого питання передбачає розробку певного механізму
формування діалогічних форм комунікації.
В сучасних умовах розвитку суспільства й суспільної думки,
постають проблеми культурної терпимості, розв’язання яких
можливе через дослідження глобалізаційної специфіки діалогу, а
також через виявлення перспектив розвитку культури в межах цих
особливостей. У цьому контексті діалог постає не тільки як
соціокультурна цінність, яка є закріпленою у світогляді, але й як
практична діяльність соціуму в межах конкретних просторовочасових вимірів культури. Виходячи з цього, необхідно розвивати
правила міжособистісної взаємодії і вдосконалювати культуру
комунікації в суспільстві, що можливо за умови пізнання сутності
діалогу як соціокультурного феномена та дослідження його
морально-етичних аспектів. Вивченням певних характеристик
окресленого питання присвячено чимало наукових розвідок у
філософській антропології, філософії культури, феноменології,
етиці, а також низці політологічних дисциплін. Так, відомі
філософи XX ст. розглядають особливості інтерсуб’єктивного
діалогу як: рівноправність суб’єктів спілкування (К.-О. Апель,
М. Бубер, Ю. Габермас, та ін.), активність учасників комунікації,
намір вести бесіду, орієнтація на Іншого (М. Бахтін, М. Бубер, Ж.Ф. Ліотар, Р. Рорті та ін.), а також створення спільного когнітивного
простору.
Більшість сучасних філософів-теоретиків розглядають діалог як
різновид мовленнєвого спілкування [2, с 22]. Сутність діалогу як
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форми толерантності та способу комунікації розгортається як
«пошук істини усіх з усіма». Діалог може бути формою
філософського дослідження (Платон), релігійного одкровення чи
розвитку поетичного задуму (особливо в літературі). Розгляд
особливостей різних форм діалогу та його концептуалізацій
передбачає насамперед його термінологічне розуміння. В нашому
випадку йдеться не про діалог як обмін репліками, а як
взаємопроникнення смислів, які відтворюються культурою у різних
формах. Інакше кажучи, сьогодні діалог мусить бути проекцією дії
«грецької Агори», «римського Форуму», «давньослов’янського
Віче» чи «українського Майдану», адже безпека від глобалізаційних
процесів прямо залежить від здатності толерантизуватись кожному.
З цього приводу філософ М. Бахтін писав: «діалог культур є
головною умовою існування будь-якої цивілізації» [1, с. 508].
Діалог як певний рівень культури спілкування і взаємовідносин
в суспільстві, передбачає відсутність упередженості щодо
правдивості конкретних парадигм, ціннісних орієнтацій, виявляючи
прагнення зрозуміти погляди опонентів та уміння знайти в них
раціональне. Такий діалог є однією з форм інтелектуального
суперництва, даючи змогу його суб’єктам залишатися на основі
власних світоглядних, ціннісних, життєвих засад, традицій,
релігійних орієнтирів і водночас проникати в суть інших систем
цінностей, визнавати право на їх існування, а також толерантно
ставитися до «чужої правди» [3, с. 95].
Нині, коли енергія нетолерантності та ненависті до всього
«іншого», до людей, які розмовляють іншою мовою, сповідують
іншу релігію, координуються іншою системою цінностей вирвалася
на поверхню, вирішення проблеми соціокультурногодіалогу
набуває світового, глобального значення. Сучасна філософія
соціального діалогу прагне розв’язати цю проблему за допомогою
дотримання законів етики та моралі. Реалії сьогодення в
соціокультурній сфері засвідчують, що пошуки підстав для
сповідування толерантності як універсальної і єдино прийнятної
умови для співжиття поляризованих спільнот слід шукати не в
площині нереальних узгоджень ціннісно-світоглядних догматів, а в
площині спільної, суспільно значущої мети та напрямів діяльності,
спільної зацікавленості в стабільності світової безпеки та
добробуту. Сьогодні варто говорити про партнерську співпрацю
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«усіх з усіма» на засадах соціальної складової сучасної
толерантності та гуманізму.
Отже, діалог як форма і спосіб толерантної взаємодії та
співпраці мусить стати механізмом уникнення можливих проблем
міжкультурної кореляції і ґрунтуватись на його етичних аспектах:
відповідальності, ненасиллі, довірі, відкритості, співучасті та ідеї
рівноцінності культур. Без вироблення взаємної терпимості
цивілізації, культури, нації, соціальні групи, окремі люди в умовах
глобалізації приречені на найгірші наслідки цивілізаційного
конфлікту.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ У МОНОСУБ'ЄКТНИХ ТА
ПОЛІСУБ'ЄКТНИХ СУСПІЛЬСТВАХ
Важливість таких цінностей як свобода, демократія, громадська
участь, толерантність часто сприймається сучасним європейцем як
аксіома, безумовне благо. Однак класичні концепції толерантності,
що тлумачили її «як культурну універсалію або моральний ідеал»,
за твердженням В. Кемерова [2], стають все менш релевантними
сучасному світові.
Сьогодні, коли Європа усвідомила свою нетиповість,
унікальність, вже неправомірно ставити запитання «що таке
толерантність», говорячи про толерантність як таку, без
урахування конкретних культурних особливостей. Сьогодні більш
правомірним є питання про те, як можлива толерантність в
сучасному світі та чи у всіх суспільствах вона є можливою.
Можна розгледіти прямий зв'язок такої можливості з
уявленнями про суб'єкта, характерними для даного суспільства.
Суб'єктні засади толерантності
Категорія «суб'єкт» займає центральне місце у західній
філософії, утворюючи ту унікальну основу, яка і виділила
європейську цивілізацію з решти світу.
Тут і далі використовується онтологічна інтерпретація суб'єкта,
яка була обґрунтована в ряді публікацій (в тому числі [3], [4]).
Суб'єктність визначається не як ознака індивіда, але як
характеристика самоусвідомлення представником конкретного
суспільства свого онтологічного місця у світі через ставлення до
того чи іншого Суб'єкту, яким він може вважати самого себе (як у
картезіанській парадигмі суб'єктності), Бога (як в європейську
епоху середньовіччя) тощо, демонструючи, хто або що розуміється
як суб'єкт у даному суспільстві та як людина усвідомлює своє місце
у взаємодії з ним.
Відповідно до цього виділено чотири парадигми суб'єктності.
1. «Ми-суб'єктність» – органічна вписаність людини у рід,
плем'я, поліс і ширше, у Космос, всесвіт, характерна для архаїчних
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суспільств і стародавніх цивілізацій, включаючи античну, де окреме
«Я» практично не виділяється з сукупного "Ми".
2.
«Він-суб'єктність»
–
трансцендентна
суб'єктність
монотеїстичних релігій. Є один суб'єкт – Бог (у світських варіантах
можуть бути різні варіації на тему Держави, Комуністичної Партії,
Великого Брата, Імператора та інше), людині ж дістається статус
творіння, якщо й наділеного свободою волі, то лише у межах,
допущених «Верховним суб'єктом».
3. «Я-суб'єктність» – проголошення єдино можливим
суб'єктом самої людини. Саме тут формуються уявлення про
суб'єктивність – специфічна інтерпретація пізнання як активного
творчого акту «конструювання реальності», та суб'єктність –
усвідомлення індивіда як головної дійової особи власного буття,
навколишнього світу, політики, історії.
4. «Вони-суб'єктність» – розширення кола визнаних носіїв
суб'єктності (Він, Вона, Ми, Інші, Свої, Чужі, расові, національні та
інші меншини, природа та ін.), яке формується на ґрунті критики
класичного суб'єкта, і, як наслідок, виникнення нових,
плюралістичних концепцій пізнання і соціальної взаємодії.
Дві останніх парадигми можна означити як полісуб’єктні, на
відміну від моносуб’єктних, де існують уявлення про єдиного
зовнішнього суб’єкта. Саме в них стає можливим виникнення
уявлень про толерантність, яка, у найзагальнішому вигляді, і
характеризує ставлення людини до Іншого.
Європейське розуміння толерантності
У «Декларації принципів толерантності» [7] толерантність
визначається як «свобода у різноманітті», «повага, прийняття і
правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу,
форм самовираження і проявів людської індивідуальності».
Така готовність прийняти якості, переконання і вчинки,
відмінні від власних або звичних, вимагає усвідомлення не тільки
власної свободи та суб'єктності, але й свободи та суб’єктності
інших. Необхідні умови цього:
- по-перше, визнання суб'єктності індивіда, тобто кожної
окремої людини, а не певного Великого Іншого, який унормовує
«згори» думки і вчинки всіх членів суспільства;
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- як наслідок, визнання плюральності та релятивності (тобто
суб'єктивності) істини і цінностей, вибір яких значною мірою
належить кожній людині;
- визнання суб'єктивності та суб'єктності Інших.
Дійсно, не може бути толерантним той, хто не сприймає себе та
інших як суб'єктів, вільних у виборі цінностей та способу дій, але
слідує певним імперативно заданим уявленням про «прийнятне» і
«неприйнятне». Де немає інтелектуальної та ціннісної гнучкості, не
може існувати й толерантності.
Чи
можлива
толерантність
у
моносуб’єктних
суспільствах?
Ідею толерантності сьогодні пропагують ті суспільства, які
базуються на цінностях індивідуалізму і свободи особистості як
вищої цінності, обмеженої лише свободою іншої особистості. Це –
суспільства з іманентною, індивідуалістичною парадигмою
суб'єктності (Я-суб'єктність), які до того ж зуміли визнати
суб'єктність Інших (Вони-суб'єктність). Подібна позиція –
унікальний західноєвропейський феномен, який суперечить засадам
більшості традиційних суспільств – як правило, моносуб'єктних, з
чітким уявленням про єдиного зовнішнього суб'єкта.
Наприклад, Православна церква визначає межі свободи
гранично чітко: це межі гріха, встановлені Богом. Архімандрит
Іаннуарій (Івелев) вважає, що «заслуговує осуду та толерантність,
яка, закриваючи очі на фактичне або ідеологічне зло, тим самим
стає знаряддям і провідником зла у світі» [1].
Р. Часовников нагадує, що «толерантність в медицині
визначається як нездатність організму виробляти антитіла і чинити
опір хворобі» і зауважує, що «нам часто пропонують терпимість до
агресії проти нас, терпимість до пороку, до злочину, до
аморальності, до насильства над нашими душами, над здоровим
глуздом, над істиною» [6].
А. Кураєв [5] називає толерантність формою байдужості:
«Християнська максима – не толерантність, а любов. І саме тому,
що інша людина цікавить мене, і я не байдужий до неї, я повинен
допомогти їй не загинути і іноді навіть втрутитися болісно в її
життя. Є випадки, коли доводиться рятувати людину навіть проти її
волі».
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Така інтерпретація вказує на певні особливості світогляду її
прихильників:
- по-перше, це наявність чітко визначених і єдиних для даного
суспільства уявлень про істину, норму, гріх, без яких аргументи про
«зло», «здоровий глузд», «аморальність», «порок» не мали б сенсу;
- в свою чергу, це передбачає наявність уявлень про певного
Великого Іншого, єдиного зовнішнього суб'єкта, здатного
встановлювати подібні правила та вимагати їх дотримання від усіх
людей, причому таким чином, що, виконуючи цю директиву,
окрема людина отримує надлюдське, по суті, право: проявляти
насильство по відношенню до рівного («доводиться рятувати
людину навіть проти її волі»).
У моносуб'єктних суспільствах з уявленнями про зовнішнього
суб'єкта не може існувати толерантності в європейському розумінні.
Чим більш повно «Я» «вбудовано» у «Ми» у суспільствах із «Мисуб'єктністю», тим більш жорсткою є опозиція «свої-чужі», тим
вужче діапазон прийнятного Чужого, а все «не своє» відкидається
як небезпечне або засуджуване, утворюючи образ «ворога».
Природна реакція - захистити свій світ від чужих впливів, а краще –
знищити джерело загрози. Те ж саме у суспільствах з яскраво
вираженою «Він-суб'єктністю» – згадаймо, наприклад, ситуацію в
середньовічному європейському суспільстві або сучасні приклади
релігійної нетерпимості. По мірі ж інтерналізації та індивідуалізації
суб'єктності коло «дозволеного», відданого на вибір індивідів,
розширюється.
Висновки
Отже, сучасне висвітлення проблеми толерантності, як і
багатьох інших міжкультурних проблем, залежить, зокрема, від
розуміння її у зв'язку з суб'єктністю.
Не можна забувати про те, що позиція толерантності є
унікальною європейською позицією, яка сформувалася відносно
недавно на ґрунті специфічного типу суб'єктності та радикально
відрізняється від позиції більшої частини неєвропейських країн з
принципово іншим типом суб'єктності.
Адресована назовні, вона неминуче зустріне, у кращому
випадку, непопулярність, а більш ймовірно – опір і навіть активну
протидію. Необхідно визнати, що більшість суспільств не породило
європейського типу суб'єктності, і від них не варто очікувати
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європейських моделей дії – у тому числі толерантності щодо до
такої відмінної від них Європі.
Сьогоднішня ситуація у світі показує, що методи, які
застосовуються у поширенні західноєвропейського типу світогляду,
працюють далеко не так бездоганно, як очікувалося. Тому потрібні
інші методи – із розумінням того, що мова йде про спробу
насадження чужих цінностей у середовищі, принципово відмінному
від європейського. Якщо це й не дасть негайних плодів, принаймні,
західний світ не буде «заскочений» зненацька атакою захисників
«традиційних цінностей» – що, втім, вже відбувається.
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ПРАКТИЧНА ДИХОТОМІЯ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ /
ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ» У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
«Ми думаємо, що це в нас шляхетна толерантність, а це в нас
воляче терпіння»
Ліна Костенко
Сучасні події у світі та в Україні, що зі своїми суспільнорезонансними подіями вже декілька років не сходить зі шпальт
провідних світових ЗМІ, змушують як науковий дискурс, так і
громадські організації, культурно-мистецькі об’єднання, релігійні
інституції та небайдужийзагал вести мову про особливий
аксіологічний стан самовизначення сучасного соціуму. Глобалізація,
секуляризація, а поряд з тим зміни в економіко-соціальному, політикоідеологічному житті світу породили нові ціннісні орієнтири, нову
духовну реальність, про яку говорять у своїх працях більшість
сьогоденних філософів, таких, як Е.Макінтайр, Ч.Тейлор, Ю.Габермас,
Х.Касанова та багато інших. Українська наука, мас-медіа і громадськокультурні діячі теж небезпідставно осмислюють ті нові моральнодуховні реалії, в яких живе сучасний українець. Минулого року, коли
криваві події на Майдані Незалежності не залишали байдужими ні в
день, ні вночі жодного українця, Ю. Андрухович своєю зимовою
публікацією в «The New York Times» вголос і без сорому висловив те,
що отяжувало душі тисяч свідомих українців, котрі вболівають за
свою гідність та морально-етичний вибір: «Те, що підтримує
протестуючих на Майдані Незалежності в цю похмуру погоду може
прийти тільки зсередини: виключно гаряча суміш відчаю, надії,
самопожертви і ненависті. Так, ненависті. Моральність не забороняє
ненавидіти вбивць (курсив наш – ІГ)» [2]. То чи настільки змінилися
моральні орієнтири сучасної особи, що ненависть синергійно
співвідноситься з моральністю? Чи маємо ми на увазі під заявами про
нову парадигму морального самовизначення, що такі усталені норми
морально належного як «золоте правило моральності», новозавітна
«заповідь любові», «категоричний імператив» І.Канта втратили свою
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актуальність і значущість? І якщо так, то чи залишаються для сучасної
особи вектори морально гідної поведінки, що узагальнювалися б
якимось загальноприйнятними правилами, нормами, імперативами?
Все частіше про сучасне суспільство, особливо західну цивілізацію
(маємо на увазі, передусім Західну Європу та США), говорять як про
таке, що найвищою практичною аксіологічною настановою вважає
настанову толерантності. У нашій доповіді ми намагатимемося
коротко (з огляду на формат) окреслити специфіку толерантності в
сучасних умовах у світі; визначити практичні вектори втілення
настанов толерантності, співвіднісши поняття толерантності та
інтолерантності в контексті соціально-правової ситуації як у Європі,
так і в Україні.
Дискурс толерантності.
«Чого собі бажаєш, так і щодо іншого вчиняй», «Люби ближнього
свого як самого себе», «Май іншу особу тільки за мету, і ніколи за
засіб»… Ні Конфуцій, ні Ісус Христос, ані навіть Іммануїл Кант не
застосовували у своїх етичних концепціях терміну «толерантність»,
проте їх настанови «поваги до іншого», «любові до іншого» – ідейні
джерела толерантності в її сучасних конотаціях. Як східна, так і
антична філософська думка просякнута ідеями гуманізму, цінності
особи, антропологічної закоріненості ціннісного самовизначення.
Середньовічна філософія, хибуючи практичними векторами
включеності в життя настанови любові, проголошеної Христом, все ж
у теоретичному плані також обґрунтовує цінність іншої людини «як
вінця творіння Божого», як вмістилища «образу і подоби Божої», що
потенційно здатен розкритися в кожній особі. В подальші епохи
(Відродження, Просвітництво, Новий час) поняття толерантності
більшою мірою розглядається в контексті віротерпимості (що
особливо простежуєтьсяу працях Вольтера, Дідро, Локка та багатьох
інших). Щоправда, досить співмірною із сучасним витлумаченням
толерантності є сентенція саме Вольтера: «Мені не подобається Ваша
думка, але я віддам життя за те, щоб Ви мали право її висловити».
Тому, небезпідставними є твердження, що сучасний дискурс
толерантності найбільш чітко детермінується власне просвітницькою
філософією, а також об’єктивними умовами сьогодення –
глобалізацією, секуляризацією та тенденціями мультикультуралізму.
Прагнучи виплекати толерантне суспільство на тлі полікультурності,
полірелігійності та поліетнічності, соціальні інститути вдаються як до
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просвітницької роботи, так і до прийняття відповідних правових
рішень. Співмірність їх із настановою на невибіркову толерантність ми
розглянемо в другій частині доповіді. На разі ж констатуємо
розширення меж толерантності з часів Просвітництва. Типологія
толерантності постає перед нами чітко структурованою багатьма
аспектами, зокрема виділяють: географічну толерантність (толерантне
ставлення до жителів різних регіонів світу), сексуально орієнтовану
толерантність (толерування сексуальних меншин та представників
ЛГБТ-спільнот), релігійну толерантність (толерантне ставлення до
людей із різними релігійними настановами з усвідомленням їх права
на свободу віровизнання), маргінальну толерантність (толерантне
ставлення до маргіналів – нарко- та алкоголезалежних, людей без
постійного місця проживання), вікову толерантність, гендерну
толерантність тощо. Сучасний світ у своєму різноманітті намагається
все ж зберегти вірність «заповіді любові до ближнього», а тому
толерантність стає тією категорією, що синтезує в собі настанову на
«прийняття іншого як іншого», «любові до іншого», а також «права
бути іншим». Ч.Тейлор так пише про моральне самовизначення
сучасної особи: «Вони (моральні уявлення – І.Г.) настільки глибокі, що
ми схильні вважати їх укоріненими в нашому природному чутті
(instinct), на противагу іншим моральним реакціям, що великою мірою
видаються наслідком виховання та освіти. Здається, існують
натуральні, природжені докори сумління, які не дозволяють
спричинити іншому смерть чи заподіяти шкоду, й існує природжена
схильність прийти на допомогу тим, кого скривджено або кому
загрожує небезпека. Культура та виховання можуть допомогти
визначити межі відповідного поняття «інший», але вони, вочевидь,
не формують саму базову реакцію. От чому мислителі вісімнадцятого
століття, зокрема Руссо, могли вірити в нашу природну здатність
співчувати іншим (курсив наш – І.Г.)» [6, с.15-16]. Тобто, як свідчить
Тейлор, і як схильні вважати ми, настанови Конфуція чи Канта не
втратили актуальності в сучасному соціумі – вони віддзеркалюють
наші базові реакції на кривду та несправедливість, здатність до емпатії
та гармонії.
Проте саме у світлі цивілізаційних настанов, що відображаються в
культурі та в системі виховання й освіти, увиразнюється колізійність
морально-духовної ситуації сьогодення. Саме виховання й культура
«надиктовують» і межі та вектори толерантності, якщо такі потрібно
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визначати. Ось тут ми й підходимо до другої частини нашого розгляду:
чи всякий «інший» повинен нами толеруватися? чи є/повинні бути
межі толерантності в реальній практиці сучасної особистості? чи
завжди толерантною є толерантність?
Практика толерантності в сучасному світі.
Основа практики толерантності, зокрема в ЄС, полягає в тому, що
Об’єднана Європа за основу бере цінність гідності кожної окремої
особистості, повагу до прав та свобод кожного. «…На відміну від
аристократичної честі традиційних суспільств, яка була привілеєм
обраних верств населення (селяни та бідняки не мали чеснот), в
ліберально-демократичному суспільстві честь для обраних змінилася
гідністю для всіх. Переконання, що всі люди мають гідність,
означає, що всі вони в змозі свідомо обрати моральну поведінку самі,
а не сліпо слідувати нав’язаним кодексам честі з боку держави або
корпорацій і станів… В основі європейських цінностей лежить
оптимістична концепція людини, яка передбачає, що кожен індивід є
гідним свободи та здатний на моральну поведінку у відносинах з
іншим індивідом (курсив наш – І.Г.)» [7, с.23]. Але, на наше
переконання, таке прагнення до утвердження толерантності й
уповання на свободу морального самовизначення людини в сучасному
світі переходить певні межі й змішує «толерантність» та
«інтолерантність»: толеруючи секулярний світогляд, державні чи
соціальні інститути починають тиснути та не толерувати людей із
релігійним світоглядом; толеруючи право на самовизначення
«меншин» (сексуальних, національних і т.д.), перекреслюються права
й свободи гетеросексуалів (чи корінних націй), до прикладу,
виховувати свою дитину в традиційній системі цінностей. Яскравими
прикладами такої практичної дихотомії є якраз сфера сексуально
орієнтованої толерантності та питань релігійної толерантності в
умовах секулярності.
Згідно з європейськими стандартами толерантності необхідною
умовою її культивування є сприяння зміні суспільної думки щодо
ЛБГТ-спільноти засобами освіти, суспільно-політичних процесів,
культурних акцій, надання певних квот у системі соціального захисту
тощо. Адже, як ідеться в «Декларації терпимості»: «Нетерпимість
може набути форми маргіналізації соціально найменш захищених
груп, їхнього виключення з суспільного і політичного життя, а також
насильства й дискримінації щодо до них» [Див.: 4]. Задля убезпечення
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європейського співтовариства від маргіналізації гомосексуалістів
здійснюється багатовекторна політика: зміна програми освітніх курсів
(зокрема курси «Сексуального виховання» в певних країнах Європи),
зміна правової системи щодо родинно-шлюбних взаємин (узаконення
шлюбів між представниками однієї статі, дозвіл на виховання дитини в
одностатевих сім’ях тощо), мистецькі й мас-культурні механізми
донесення ідеї «прийняття іншого» (популяризовані в літературі, кіно
та ін. публічних сферах моделі та сюжети гомосексуальних взаємин,
проблеми гомосексуалістів в сучасному соціумі тощо).
Складовою проблеми статусу гомосексуалістів в Європі є, з
одного боку, тенденції до протидії державній соціальній політиці,
спрямованій на облаштування комфортних умов життя та
обстоювання «прав» сексуальних меншин в тих державах, де така
соціальна політика має більш довгу історію і які є «старожилами»
Євросоюзу, а, з іншого, – спроби більш наполегливо облаштувати
відповідні правові стандарти толерування гомосексуалів у тих країнах,
що долучилися до Євросоюзу відносно недавно. Візьмімо лише до
прикладу Німеччину й Польщу. Німеччина – чи не одна з перших
держав, котра активно використовувала механізми державної
соціальної політики щодо зміни статусу гомосексуалістів у суспільстві
та громадській думці німців. Проте зараз з’являється певна когорта як
дослідників, так і суспільних організацій, що представляють інтереси
рядових громадян Німеччини, які намагаються протидіяти таким
правовим стандартам. Ось як про це пише німецька дослідниця
Ґабріела Кубі: «Починаючи від десятирічного віку, в школах
впроваджують рекламні та тренінгові заходи щодо гомосексуалізму
(лесбіянства, педерастії, бі- та транссексуалізму), ще не всюди так
драстично, як у Берліні, Гамбурзі та Мюнхені, але з однаковим
спрямуванням… Від сенату Берліна на тему «Лесбійські та
гомосексуальні способи життя» є докладна інструкція щодо
гомосексуалізації учнів, яку здійснюють на «уроках біології, німецької
мови, англійської мови, етики, історії/соціології, латинської мови,
психології». Повинні бути запропоновані та проведені: інформаційний
матеріал,
сконтактування
з
місцевими
гомосексуальними
середовищами, запрошення представників/-ниць лесбійських та
гомосексуальних проєктів на урок, показ фільмів та дні самостійної
роботи на дану тему» [3, с.22]. Проте, попри потужну державну
соціальну політику щодо обстоювання «прав» гомосексуалів,
109

гендерної рівності (чи радше гендерної розмитості?) в Німеччині
останнім часом все більш наростаючим є суспільний осуд таких
надмірностей щодо правового закріплення статусу гомосексуалістів.
Натомість Польща, яка до недавнього часу вважалася чи не найбільш
консервативною щодо означеної проблеми, явно демонструє тенденції
інтенсифікації розробки механізмів державно-соціального впливу не
тільки на покращення рівня толерантності до представників ЛГБТспільнот, а й закріплення їх юридичного та суспільного статусу тощо.
Суспільний резонанс таких державних спроб декларації
«толерантності» в контексті статусу секс-меншин підтверджується й
науковцями Польщі, які вважають, що проблемі толерантності до
ЛГБТ надають навіть більшого значення, ніж проблемам
міжконфесійних та міжнаціональних взаємин: «Варто також
відзначити, що в останні роки в Польщі схеми поляризованого
конфлікту між прихильниками і противниками толерантності
зміщується у першу чергу в бік питань толерантності до сексуальних
меншин, ніж національної чи релігійної» [1, с.176]. Попри те, що ми не
ставимо під сумнів необхідність терпимого та толерантного ставлення
до представників нетрадиційної сексуальної орієнтації, все ж
вважаємо, що доцільно запобігати гіперболізованим формам
укріплення юридичного статусу секс-меншин, а цілеспрямовану
гендерну політику рівності/розмивання статей узгоджувати з
критеріями етичності та оцінності в першу чергу в контексті базових
моральних вартостей та питань свободи.
Попри неспростовні тенденції секуляризації європейського
суспільства релігія та Церква залишаються важливими чинниками
аксіологічного формування особи. Духовність сучасної Європи багато
в чому залежить від того, чи замінить секулярна духовність релігійну і
чи здатна Європа, враховуючи утвердження прагнень щодо свобод
віровизнання,
все-таки
зберегти
конструктивний
вплив
християнського вчення як моральноавторитетного духовного ресурсу.
Якщо проблема державно-правового статусу гомосексуалістів є досить
неоднозначною, а тому вимагає взаємодії соціальних інститутів та
ЛГБТ-спільнот й вироблення реальних моделей толерантного
ставлення до останніх в практиці життя як європейських держав
загалом, так і України зокрема, то етико-релігійний їх статус все ж
чітко окреслений як світською етикою, так і релігійними постулатами.
Приймаючи можливість «іншого» способу життя й толерантно,
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терпимо ставлячись до нього, все ж етика (а тим паче етика релігійна)
не може вдаватися до заохочення та пропаганди таких взаємин, котрі є
руйнівними не тільки для інституту традиційної родини, але й для
продовження людської генерації в цілому.
Іншим типом толерантності, що чітко увиразнює практичну
колізійність принципів толерантності в сучасному соціумі, є релігійна
толерантність. Вона є провідною ціннісною настановою європейського
суспільства. Проте її сутнісна характеристика не вичерпується
обстоюванням лише прав на «світськість» та «секулярність», а й
закріпленням прав релігійних людей на реалізацію їхніх свобод в
контексті як державних програм, так і власне реалій життя.
Увиразнюється це твердження в системі релігійної освіти. Дещо
недалекоглядною виглядає позиція заступника міністра освіти і науки
України І.Совсун6, що, обстоюючи позиції розділення церкви і
держави, все ж не усвідомлює можливості їх збереження навіть за
умови діяльності загальноосвітніх закладів державного стандарту
освіти, створених релігійними організаціями, чи навіть за сприяння
того-таки Міністерства в якісному наповненні програм підготовки
учнів державних світських шкіл та ВНЗ блоком морально-релігійної
підготовки та виховання. Така позиція не тільки не суперечила б
принципу релігійної толерантності, але утверджувала б його основи.
Адже відмова батькам у можливості їхніх дітей отримувати освіту в
школах, створених їх релігійними організаціями, на рівні з дітьми
батьків, що прагнуть світськості виховання їх дітей є, по-суті,
дискримінацією за релігійною ознакою, а отже, проявом релігійної
інтолерантності. Навіть у такій ліберальній європейській державі, як
Франція, з її багаторічною історією боротьби за утвердження
світських, секулярних цінностей діють загальноосвітні школи,
створені релігійними організаціями, а в державних школах створені
механізми етико-релігійної просвіти: «У Франції вивчення релігії має
місце як у державних, так і в приватних навчальних закладах. У
державних школах уроки вивчення релігії відбуваються один раз на
6
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тиждень (щочетверга) у позакласний час за згодою батьків» [5, с.21], а
також, як твердять дослідники, «… в освітніх програмах французьких
загальноосвітніх шкіл міститься релігієзнавчий компонент, щоправда,
входить він тільки до навчальних програм колежів та ліцеїв з
урахуванням особливостей кожної навчальної дисципліни і
міжпредметних зв’язків. До нових програм з історії у 6 класі колежу
пропонується додати 3-4 год. на вивчення теми «Поява християнства».
У першому класі професійного ліцею в курсі історії вивчається
розвиток трьох монотеїстичних релігій. Учні знайомляться з
особливостями християнства, ісламу, юдаїзму, стосунками церквадержава-суспільство, розвитком релігійних практик у Франції з метою
глибшого розуміння теми «Суспільство і релігія». У програмах із
французької мови пропонується вивчати основні тексти західної
культури: Біблію, Євангеліє, твори грецької і латинської античності»
[5, с.23]. Принцип релігійної толерантності, отже, передбачає визнання
права за сім’ями, що виховують своїх дітей у релігійному дусі, дати їм
відповідну освіту та їх право на вибір «рівня і меж» релігійної освіти
своїх дітей. Згортання програм духовно-релігійного, морального
виховання в освітньому просторі є шкідливим та загрозливим, а тим
більше – неприйнятним в умовах державотворення, що виборюється
кров’ю кращих його синів, і вимагає духовної єдності нації, яка б
ґрунтувалася не на ілюзорних та спотворених ідеалах «русского мира»
та його «духовных скрепах», а на реальних моральних ідеалах.
І шкільна, і вища освіта за умови якісного її наповнення фаховим
викладанням предметів етико-релігійного спрямування здатні закласти
хороший фундамент для утвердження таких ідеалів. А створення
релігійними організаціями закладів державного стандарту освіти
сприятиме дійсному впровадженню принципу релігійної толерантності
в життя українців, які в такому разі рівнятимуться на провідний досвід
таких європейських держав, як Велика Британія, Польща, Німеччина
тощо, де європейські цінності та імперативи є реальною практикою.
Існування таких закладів уможливить також і зникнення нав’язаних
пропагандистськими ЗМІ стереотипів «секулярної ідеології»
європейського співтовариства, на підставі чого були спроби вбити у
свідомість віруючих людей думку про ідентичність євроінтеграції із
втратою духовно-релігійної індентичності українців. А тому кроки
реформування системи освіти МОНУ в такому напрямку
вважатимуться діяльнісним вкладом в євроінтеграційний процес та
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орієнтацією на духовно-інтелектуальний розвиток українських
громадян.
Сучасність найчастіше характеризують мультикультуралізмом та
секулярністю, а тому базовою вартістю співжиття та комунікації в
таких умовах визначають толерантність, яка у своїх типологічних
виявах значно розширює горизонти. Але не завжди практичні
механізми постулювання толерантності, особливо соціально-правові їх
аспекти, сприяють її реальній вкоріненості. Цінність толерантності не
підлягає сумніву, проте в системі практичної реалізації її настанов
важливо не перейти межу, адже часто під маскою толерантності може
ховатися байдужість чи нетолерантність до традиційного. Якщо ж
державні інституції й беруться врегульовувати такі механізми, то тут
мають бути враховані права та свободи як меншості, так і більшості,
про які б сфери не йшлося. Інакше ми ризикуємо втратити не тільки
моральні орієнтири, але й майбутнє наступних генерацій.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ
КУЛЬТУРИ В УМОВАХ РОЗБУДОВИ ДЕМОКРАТИЧНОГО
СУСПІЛЬСТВА
Діяльність людини залежить від рівня толерантності
досягнутого суспільством. Культура являє собою, з одного боку,
сукупність благ, створених людиною, а з другого – систему
духовних цінностей, що діють у суспільстві. Можна помітити
різноманіття думок при визначенні об'єму факторів, що формують
культуру: від безмежних – матеріальне і духовне багатство,
накопичені людством за всю його історію, до вузьких – поведінка,
ціннісні орієнтації чи дії [2, c.З6].
Формування правової культури українського суспільства є
найважливішим завданням сьогодення, що зумовлене приєднанням
України до сім'ї європейських націй, розбудувати вільне
демократичне суспільство та правову державу. Проблему
формування
правової
культури
досліджували
філософи,
правознавці, педагоги: В. Головченко [3, с. 121], В. Оксамитний [8,
c.32], М. Подберезський [9, c. 37] Р.Сербин [13, c. 15] О.Скакун [14,
c.504], А. Скуратівський [15, c. 16], С. Сливка, М. Цвік [18. c. 125],
М. Щербань [19, c. 20] та інші. У працях цих науковців розроблено
теоретико-методологічні
та
емпірико-практичні
проблеми
формування правової культури як суспільства в цілому, так і його
окремих соціальних груп.
Толерантність пов'язана із загальною культурою, її відрізняє
потужний вплив на свідомість, мислення, світогляд, на ціннісні
установки, що визначають правову сферу життя суспільства. Вплив
правової культури на загальну культуру проявляється в захисті і
створенні умов для її вільного розвитку шляхом розробки
прогресивних законів, встановлення правової стабільності. Правова
культура має велике значення у всіх сферах соціального і духовного
життя. Зокрема, звертаючись до проблеми прав людини, яку
неможливо розв’язати без усвідомлення та оволодіння людьми
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правовою культурою, на основі якої повинні будуватися відносини
між собою, відносини кожної людини з державними органами,
можна стверджувати, що широта і гарантованість прав людини –
важлива ознака правової культури. Рівень правової культури
впливає на ефективність регулювання, характер законодавства,
форми й засоби забезпечення прав громадян, ступінь визначення
загальнолюдських цінностей, норм міжнародного права, а отже,
правового сприйняття в цілому [6, с. 38-42].
Вплив правової культури на конкретну особу складається
шляхом впливу суспільної думки на неї. Іншими словами, оточення
індивіда чинить вплив на нього, створюючи при цьому певну
суспільну думку. Суспільна думка є однією з форм прояву
толерантності.
Суспільна думка є фактором, який не завжди є вирішальним
при визначенні вчинку людини. Дії людини не завжди узгоджені з
суспільною думкою, а частіше з її переконаннями. Тому важливо
виявити у вчинку індивіда такі складові, на які чинить вплив
суспільна думка [11, с. 5].
При обґрунтуванні поведінки людини необхідно враховувати її
потреби. Індивід, вирішуючи як йому чинити в тій чи іншій
ситуації, відчуває на собі вплив суспільної думки. Рішення, яке
приймає людина, прямо залежить від її рівня культури, від того, які
шляхи розв’язання проблеми для неї будуть найбільш
прийнятними. Суспільна думка в процесі формування
індивідуальної поведінки залежить, в першу чергу, від типу
суспільства, в якому живе індивід, і в якому для цього
встановлюють певні соціальні норми. В цьому випадку, якщо норми
охороняють і регулюють суспільні відносини, встановлені
суспільством, яке здатне задовольнити потреби людей, то вони
можуть бути сприйняті як необхідні й цілковито дотримуватись [11,
с. 54].
Кожен вчинок людини являється її реакцією на ситуацію. Тому,
життєва ситуація – це перший фактор, який визначає поведінку
людини. Люди повинні одержати спеціальні правові знання, так як
лише уявлень про добро і зло недостатньо для того, щоб діяти у
відповідності з законодавством. Поведінка являє собою ситуацію,
яка включає в себе юридичні чинники та особистість, яка з ними
стикається. Варто зазначити, що направленість поведінки
115

забезпечується тим, що будь-який вчинок в кінцевому рахунку
направлений на задоволення потреби.
Емоційний компонент правового виховання проявляється у
створенні відповідної морально-психологічної атмосфери, яка має
сприяти формуванню правосвідомості громадян, закріпленню норм
права у внутрішній структурі індивідів. Емоційний компонент
втілюється у життя через різні ритуали (приміром, урочисте
вручення молодим людям паспортів громадянина України; що має
закріпити у їхній свідомості відчуття причетності до національної
політичної та правової системи); заохочення правомірної діяльності
шляхом подяк та нагород; відзначення Дня Незалежності України
та Дня Конституції України; відзначення ювілеїв видатних
правозахисників, чий життєвий шлях гідний наслідування.
Практика довела, що найбільший ефект толерантності
досягається тоді, коли її раціональний та емоційний компоненти
органічно сполучаються один з одним. Універсальним показником
ефективності толерантності є адекватність до норм національного
та міжнародного права поведінка громадян.
Правова культура формулює для людини принципи правової
поведінки, а для суспільства – систему правових цінностей, ідеали,
правові норми, що забезпечують єдність та взаємодію правових
інститутів та організацій. Складовими елементами правової
культури є правові переконання, установки, які орієнтують на
сприйняття правової системи суспільства.
У сучасних умовах низький рівень правової культури є одним із
суттєвих факторів загострення правової кризи в Україні. Сучасне
правове середовище не є сталим, законодавчі та нормативні акти не
являють собою повноцінного системного утворення, прийняті
закони часто не відповідають один одному, не завжди
напрацьовуються конкретні механізми реалізації законодавства на
практиці [12, c.34-39].
Так, високорозвинена правова свідомість і правова культура,
засновані на толерантному ставленні до права і до його
гуманістичних цінностей і принципів, здатна сприяти правовому
розвитку держави і суспільства, нерозвинена правова свідомість і
правова культура – виступають серйозною вадою не лише на шляху
правових і демократичних трансформацій держави і суспільства,
але й у сфері правозастосування та правового регулювання, що
116

зрештою суттєво видозмінює загальну систему відносин між
державою, правом і суспільством [4, с. 63-69]. У сучасній Україні
триває процес переосмислення правових цінностей та формування
правової культури демократичного суспільства з акцентом на
тенденції гуманізації права, формуються демократичні правові
форми соціального співжиття [7, с. 44].
Одним із найважливіших завдань правового виховання є
виправлення деформацій правосвідомості окремих осіб [10, с. 215],
яка здатна нанести шкоду правовому регулюванню суспільних
відносин, спричинити порушення прав і свобод людини, що
підриває віру в правовий порядок. Навіть коли такі прояви не
спричиняють юридичної або моральної відповідальності, то це веде
до правового нігілізму, навмисного порушення правових приписів,
масового невиконання правових норм, прийняття протиправних
нормативних актів, до безкарності та спонукає суб'єктів до порушення законів у майбутньому. Від того, наскільки вдасться
виправити деформації правосвідомості, багато у чому залежить
розвиток суспільних відносин.
Подолання правового нігілізму є актуальною проблемою
розвитку українського суспільства й має винятково важливе
значення для формування правової культури. В умовах переходу
суспільства від тоталітаризму до демократії відбувається
ослаблення репресивного механізму держави. При цьому адекватної
заміни страху миттєво знайти насправді неможливо. Виникає
досить цікава ситуація: громадяни, втративши «священний страх»
перед державою, починають досить критично ставитися й до
державного апарату, і до встановлених ним правил поведінки
(офіційного права). Не маючи відчутної вигоди від правомірної
поведінки і водночас значною мірою звільнившись від страху перед
неминучістю покарання, громадяни починають співставляти свою
поведінку не із загальнозначущими правилами, закріпленими в
нормах права, а з очікуваною вигодою або з передбачуваною
небезпекою планового вчинку [1, с. 2].
Зима 2014 року змусила нас інакше, толерантно дивитись на
національні цінності, моральні засади і гуманістичні ідеї. Людина,
перебуваючи на майдані, поборола страх, віддавши себе в жертву за
Україну, і ввійшла в історію – як Герой Небесної Сотні. Тому – хто
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йде на самопожертву заради інших, той виконує найголовнішу
заповідь Спасителя про любов до ближнього [5, с. 2].
Нігілізм у широкому розумінні означає заперечення
загальноприйнятих цінностей, ідеалів, моральних норм, культури
тощо. Найпоширенішими формами правового нігілізму є: а)
недотримання і невиконання вимог законів та інших нормативноправових актів; б) підміна законності політичною, ідеологічною чи
прагматичною доцільністю; в) ототожнення права з фактичною
діяльністю владних структур; г) відсутність поваги до суду.
Ігнорування сутнісних засад правової культури в соціальному
управлінні, регулюванні (через відсутність відповідних законів чи
прогалин у законодавстві) призводить не лише до послаблення
цілеспрямованого впливу на суспільне життя, розбалансування
соціальних взаємозв'язків, а й руйнує основи життєдіяльності загалом
[17. с. 119]. Одним із запобіжників цього є системна робота,
спрямована на підвищення рівня правової культури.
Отже, основою толерантності в контексті формування правової
культури є правове виховання, яке виділяє цілеспрямованість та
систематичність. Від правової культури залежить висока якість
реалізації права, достатній рівень правового мислення та сприйняття
правової дійсності. Правова культура також пов’язана з правовою
свідомістю, яка опирається на правосвідомість, оскільки включає не
лише психологічні процеси, а й правову діяльність у вигляді
правотворчості та її результатів.
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ДО ПРОБЛЕМИ АВТЕНТИЧНОСТІ: ІНДИВІДУАЛІЗМ ЯК
СВОБОДА В ТОЛЕРАНТНОСТІ
Нинішній світогляд в наявному циркулюванні соціокультурного
знання характеризується й розгортається саме через усвідомлення
суб’єктом своєї справжності як носія особливого етико-онтологічного
коду. Останній, визначаючись рядом факторів, детермінує проекцію
шляхів здійснення життєдіяльності, її сутнісних характеристик, певної
оцінкової позиції тощо. Такий набір наслідкової атрибутивності, так чи
інакше, транслює рівень та характер способів існування
(залежність/автономія), самодостатність, й відповідно, чи не
найголовніше, можливість обмежувати себе. Інакше кажучи, одна із
граней проблеми автентичності постає проблемою індивідуалізму,
здатністю до вибору певних засобів та цілей життєдіяльності, як відмінно
(інакше) діючих форм та способів.
Етико-філософський та соціально-політичний контексти аналізу
проблеми визначають індивідуалізм як мету й зміст історичного поступу,
які мусять базуватись на засадах рівності. Останні ж є умовою
ствердження буття нинішнього ідейно-світоглядного плюралізму як
злагодженого механізму співіснування. Утім, «перш ніж простежити
перші вияви егалітаристських аспектів в індивідуалізмі, – зорієнтовує
Л. Дюмон, – треба нагадати й поглибити одну добре знану відмінність.
Індивідуалізм передбачає водночас і рівність, і свободу [1, с. 87].
Зазначимо, що свобода в аспекті цієї розвідки – це власний спосіб і
умова ідентифікації, те, що ми назвемо власною мірою автентичності.
Екстраполюючи нашу дефініцію на індивідуально-особистісний рівень,
вона може набути такого формулювання: кожен із нас покликаний
прожити своє життя за власним вибором, у власний спосіб, не
уподібнюючи його до чийогось іншого, не втрачаючи свою
автентичність. Ця «свобода самовизначення вимагає, щоб я розірвав пута
усіх таких зовнішніх нав’язувань і самостійно приймав свої рішення» [2,
с. 28]. Формою прояву автентичності, у цьому випадку, постає міра/рівень
індивідуалізму як сміливість втілити свою свободу. Проте, реалізовуючи
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такі засадничі принципи суб’єкт дії (проживаючи своє життя у свій
спосіб), навіть за умов функціонування егалітаристської концепції,
корелює із іншими суб’єктами, відтак, проблема об’єктивує себе у формі
толерантності (якою має бути форма співіснування до обраного способу
життя іншого).
Власну міру автентичності, як бачимо, можна вважати
передумовою моральної універсалії ставлення до Іншого, або ж ціннісною
потенцією толерантності. Утім це, аж ніяк, не гарантує повноцінної її
реалізації. Так, Ч. Тейлор зазначає: «темний бік індивідуалізму полягає в
зосередженості на власній особі, що водночас знецінює і звужує обрії
нашого життя, призводить до втрати причетності до інших чи суспільства
в цілому» [2, с. 8]. Ресурс, що міг би виступити гарантією, зустрічаємо в
тій самій книзі Ч. Тейлора: «є певний спосіб людського буття, який є
моїм. Я покликаний прожити своє життя у цей спосіб, не уподібнюючи
його до чийогось іншого. Проте це надає нового значення поняттю
чесності щодо самого себе. Якщо я нечесний, я втрачаю сенс свого життя,
я не знаю, що ж для мене означає бути людиною» [2, с. 29]. Свобода –
константа індивідуалізму + чесність – константа толерантності =
автентичність.
Отже, автентичність постає здатністю індивудуалізовуючись,
індивідуалізовувати. Вона дозволяє нам бути не тривіальними у світі, де
всі бажають бути схожими один на одного, де кожен забуваючи про свою
оригінальність та унікальність під тиском «Реального», «Віртуального»,
«Містичного», тощо втрачає зв’язок із собою, із своїм «внутрішнім
природним», із внутрішнім голосом. Відтак ідеал автентичності безмірно
підносить важливість/необхідність цього контакту, привносячи засадничу
домінанту самобутності: кожен із наших внутрішніх Я – має що сказати.
Свою самобутність через власну міру автентичності можу артикулювати
виключно я, реалізовуючи, таким чином потенціал виключно мій
потенціал. Відтак, розгорнута «ідея автентичності» мусить стати основою
мети здійснення себе або самореалізації. Понад те, вона наснажує
моральною силою культуру автентичності, вказуючи на шляхи
толерантизації нинішньої доби.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ІСТОРІЇ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ
ВІДНОСИН
Між державою та церквою як суспільними інституціями в певні
історичні періоди встановлювалися різноманітні взаємовідносини. Ці
відносини пройшли достатньо складний шлях у напрямі порозуміння
та стабілізації стосунків. Потрібно відзначити, що саме толерантність
як сприйняття іншого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів,
ідей, вірувань є умовою врівноваження та єдності суспільств.
Толерантність допомогла сформувати три основні принципи відносин
між державою та церквою, які функціонують і сьогодні, а саме:
віротерпимість, свобода віросповідань і свобода совісті. Тобто
вивчення ролі толерантності у державно-церковних відносинах має
важливе наукове, світоглядне, політичне, виховне, прогностичне та
практичне значення.
Метою даного повідомлення є короткий опис впливу
толерантності під час формування державно-церковних відносин в
історичній ретроспективі.
Дослідження теми визначається як працями узагальнювального
характеру, так і тими, в яких висвітлюються конкретні аспекти даного
питання.
Наприклад,
розкриття
толерантності
в
умовах
поліконфесійного та поліетнічного суспільства знайшло своє
відображення у роботах Бабія М. [1], Бондаренка В. [2], Лешана В. [5],
Рибачука М. [7], Cагана О. [10] та інших науковців.
Основою історії державно-церковних відносин є дослідження
еволюції стосунків держави та церкви протягом історії людства чи
певної країни, а також нормативно-правове поле, в межах якого
реалізовувалася (чи не реалізовувалася), зокрема, можливість власного
вибору світогляду, а отже і релігії, тобто право духовного
самовизначення. Саме толерантність дала можливість лояльно
сприймати інший спосіб життя людей, іншу поведінку, звичаї, ідеї,
вірування, і це стало умовою стабільності та єдності як в межах одного
окремо взятого суспільства, так і для кількох суспільств.
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Розкриваючи роль толерантності в державно-церковних
відносинах, варто відзначити, що розвиток даного поняття можна
простежувати у різних історичних періодах. Однак найяскравіше
потреба в толерантності починає проявлятися з другої половини XVI
ст. Саме в цей час актуальними стають вже згадані принципи
віротерпимості, свободи віросповідань і свободи совісті.
Завдяки зазначеним принципам, громадяни змогли вільно
сповідувати і пропагувати своє віровчення, переходити з однієї віри в
іншу, відповідно до особистих переконань і совісті, користуватися
всіма громадянськими та політичними правами, незалежно від
релігійних переконань.
Європейськими піонерами узаконення вказаних принципів стали
прогресивні, справді історичні офіційні документи. Перший –
Нантський едикт, це був указ короля Франції Генріха IV від 13 квітня
1598 р., який дарував французьким гугенотам певні громадянські
права, відкривши таким чином шлях до релігійної терпимості. За цим
указом протестанти отримували право на свободу совісті [14].
Через не цілих сто років англійський парламент під час правління
Вільгельма III та Марії II, які пом'якшили релігійну політику Стюартів,
24 травня 1689 р. прийняв «Акт про звільнення від покарань,
передбачених відповідними законами, протестантських вірнопідданих,
що відокремились від Церкви Англії» (An Act for Exempting their
Majestyes Protestant Subjects dissenting from the Church of England from
the Penalties of certaine Lawes) [11].
Проходить ще століття і з’являється «Декларація прав людини і
громадянина» – постанова Французьких Національних зборів від 26
серпня 1789 р., яка включає загальні права всіх громадян Франції [13].
Варто згадати і «Декларацію незалежності США» 1776 року, в
якій зазначено наступне: «Ми виходимо з тієї очевидної істини, що всі
люди створені рівними і наділені Творцем певними невідчужуваними
правами, до числа яких належать життя, свобода, прагнення до щастя»
[12].
Але, мабуть, основою для побудови державно-церковних відносин
на принципах толерантності в новітньому світі стала «Загальна
декларація прав людини», яка була прийнята на третій сесії
Генеральної Асамблеї ООН резолюцією 217 А (III) від 10 грудня 1948
року, визначаючи права людини у статті 18: «Кожна людина має право
на свободу думки, совісті й релігії; це право включає свободу
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змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою
релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими,
прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і
виконанні релігійних та ритуальних обрядів» [15].
Перелік правового фундаменту для функціонування принципів
віротерпимості, свободи віросповідань і свободи совісті можна
продовжувати, однак хотілося б вказати і на труднощі практичного
досягнення толерантності в суспільстві, не зважаючи на те, якими
голослівними і велемовними документами не керувалися б при цьому
суб’єкти історичного процесу.
Варто зауважити, що толерантності важко досягти через низку
об’єктивних факторів. До таких факторів відносять, передусім,
існування різних точок зору, різних інтересів, традицій та амбіцій, які
притаманні кожному індивіду, котрі, в свою чергу, формують окремі
соціальні групи. Слід згадати і політичну заангажованість у державах,
що перешкоджає налагодженню лояльного і терпимого ставлення до
інакодумців. Ще одним моментом є питання, що стосуються деяких
нормативно-правових аспектів (упорядкування майнових відносин
держави і церкви, проблеми почергового користування церковним
майном). Перешкодою на шляху утвердження толерантності також
стає низький рівень національно-політичної і культурної свідомості
людей.
Окремо потрібно враховувати і дискусії, які ведуться з приводу
міри толерантності, тобто якою мірою і в яких ситуаціях толерантність
має бути присутня. Проблематичною є радикальна толерантність, яка
вимагає толерантності навіть до радикалів, що потенційно становлять
загрозу для дотримання прав частини громадян або стабільності
соціальної системи [9, c.237].
Отже, можна зробити висновок, що принципи толерантності в
розвитку державно-церковних відносин займають ключові позиції.
Толерантність відіграє роль містка, який об’єднує державу і
суспільство в релігійно-правовому полі, а далі позитивно впливає на
всі сфери життя і діяльності великих суспільств, країн, всього людства,
і при цьому вона дає можливість краще зрозуміти позиції окремих
індивідів. Безперечно, що в ході розвитку суспільства виникають нові
виклики, які вимагають своєчасних змін і віднаходження компромісів.
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КОНФЕСІАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ НА
ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ РУСИ-УКРАЇНИ РАННЬОМОДЕРНОЇ
ДОБИ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ІНІЦІАТИВИ ЕЛІТ ЩОДО ЙОГО
ТОЛЕРАНТИЗАЦІЇ
Конфесіалізація церковно-релігійного життя Руси-України стала
невідворотним процесом задовго до Берестейського собору 1596 р., в
результаті якого Київська митрополія ще раз засвідчила про свої
наміри бути в єдності з Апостольським престолом в Римі. Ми кажемо
ще раз тому, що її духовний провід ніколи не стояв осторонь будьяких спроб відновити церковну єдність, втрачену внаслідок схизми
1054 р. Найяскравішим доказом цьому слугує участь єпископату
Києво-Руської церкви в унійному русі між Західною та Східною
церквами. Йдеться про Ліонську унію 1245 р., в якій брав участь
митрополит Петро Ратенський (1242 – 1326 pp.) [1, c. 84 i 476.], та
Ферраро-Флорентійську (1438 – 1439 рр.), в організації та проведенні
якої провідну роль відіграв митрополит Київський Ісидор (1436 – 1463
pp.) [15, c. 178-181].
Загалом, без жодних вагань можна стверджувати, що міжцерковні
відносини на етнічних українських землях як в добу середньовічну, так
і в епоху раннього модерну були толерантними, а розкол між
Константинополем і Римом жодним чином не позначився на
розвиткові національно-еклезіальної традиції українців. В часи
Контрреформаційного руху та чергового піднесення
унійної
доктрини, наші предки зі співчуттям поставилися навіть й до
протестантів, які під тиском католицьких єзуїтів змушені були тікати з
Корони Польської і шукати собі прихисток у Литві та Україні. Це ми
висновуємо принаймні із заяви короля Стефана Баторія (1576 –
1586 рр.), озвученої перед єзуїтами, які – під виглядом просвітництва
та боротьби з єресями – інтенсивно готували ґрунт для унії Київської
митрополії з Римом, що в підсумку мала не такі добрі плоди, як на те
сподівалися її натхненники. «Ми хвалимо Бога, що, прийшовши в
Польське Королівство, – втішався монарх, – знайшли великий і
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сильний руський народ у згоді з народами польським і литовським. У
них один промисел, у них одна рівність, вони поважають один одного,
між ними немає джерела ворожнечі. Як і в римських, так і в грекоруських церквах відправляються богослужіння однаково мирно і без
будь-яких перешкод. Ми радіємо з цієї згоди і не вважаємо за потрібне
приневолювати до з’єднання з Римською Церквою Руську
Церкву» [12, c. 198].
Насправді Стефан Баторій наче дивився у воду, коли говорив:
«Ми не знаємо, що з того (унії. – М. Ш.) може вийти і що постане
згодом, однак передбачаємо, що замість єдності і згоди запровадимо
чвари та ворожнечу між Польщею і Руссю, й приведемо їх обох до
лихоліть, нещасть, занепаду, а то й цілковитої згуби» [12, c. 198]. Між
іншим, прикладів, коли уряд Речі Посполитої змушений був ставати на
захист прав і свобод православних, не бракує. Один із них пов’язаний,
зокрема, з нав’язуванням католицькими біскупами Григоріанського
календаря, проти якого рішуче виступили протестанти та князь
Костянтин Острозький. Останній, за доводами В. Ульяновського, не
погоджувався ні з астрологічним, ані з богословським обґрунтуванням
календарної реформи і наполягав на поверненні до святкування Пасхи
й інших свят, згідно з постановами Нікейського собору [22, c. 161].
Йдучи на зустріч православним, Стефан Баторій видав спеціальний
універсал, в якому роз’яснював, що впровадження нового календаря
потрібне для унормування державного діловодства і гарантував право
святкувати церковні свята та вшановувати пам’ять місцевих святих за
старим стилем [22, c. 162]. М. Грушевський зазначає, що «православні
виграли кампанію вповні», оскільки їм було тоді підтверджено не
лише право на свободу релігійного обряду, а й «признання їх права
будувати всякого роду церкви, школи, шпиталі». У такий спосіб,
зазначає цей же історик, «знімалися всякі обмеження, фактичні і
законодатні» [5, c. 61]. Звичайно ж, найважливішими тодішніми
законодавчими ініціативами були рішення польських сеймів і
королівських конституцій про права та вольності, суть яких зводилася
до права кожного «вірити згідно із своїм сумлінням» [26, c. 65].
Отже, цілком природно, що тогочасна демократія і толерантність є
не лише предметом активного вивчення, а й глибокого захоплення
серед багатьох європейських учених сучасності. Ось як її характеризує
відомий англійський науковець і публіцист Н. Дейвіс: «У світі, де
наростала релігійна нетерпимість, Польсько-Литовська держава посіла
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окреме місце. На її великій території зі строкатим населенням існувала
палітра католицьких, православних, юдейських і мусульманських
громад ще до того, як лютеранство поширилося в містах польської
Прусиї, а значна частина дворянства спокусилася кальвінізмом […].
Тієї доби Польща справедливо пишалася як своєю роллю бастіону
християнського світу супроти турків і татар, так і створенням першого
в Європі притулку толерантності» [6, c. 250-251].
Між тим, усвідомлення цієї місії – бути «бастіоном»
християнського світу – згодом еволюціонувало від релігійної
терпимості до необхідності навернення в лоно Католицької Церкви
усіх своїх підданих. І це об’єктивно, адже Річ Посполита не уявляла
свого національно-державного поступу без Католицизму і політичної
підтримки священного Апостольського престолу. Король Стефан
Баторій, хоч і вдавав з себе щирого католика й «милувався
єзуїтами» [14, c. 189], однак йому було значно легше маніпулювати
ситуацією, оскільки за його правління питання освячення державної
влади авторитетом Церкви не стояло так гостро, як за Сигізмунда ІІІ
Вази (1587 – 1632 рр.). На наш погляд, ця необхідність була
обумовлена декількома чинниками: перше – поширення протестантських віянь і відточення у такий спосіб польської державності; друге
– нав’язування православним посполитим ідеї «московського
месіанізму», що випливала із теорії «Москва – Третій Рим»; третє – те,
що більша частина українського народу не мала на меті
ідентифікувати себе із річ-посполитським громадянством, а навпаки,
стала на шлях формування із себе окремої громадянської спільноти,
об’єднаної навколо свого архіпастиря, підтвердженням чого змагання
до проголошення Київського патріархату. Проте, сформульована теза
аніскільки не заперечує очевидної тенденції до окатоличення та
ополячення української шляхти, але аж ніяк не звичайних українських
посполитих. Інакше й бути не могло, адже українська магнатерія не
була б собою, якби не йшла в ногу з часом та його віяннями.
Тим часом Сигізмунд ІІІ добре усвідомлював, що духовна сила
українського народу в його ортодоксії, а отже, чужа релігія ніколи не
зможе стати надійним рушієм і джерелом, яке б освячувало владу
іноземної держави. Тому він різко змінив акценти в її церковнорелігійній політиці, поклавши в її
основу замість принципу
толерантизації релігійного життя, як то було в часи Стефана Баторія та
його
попередників,
принцип
релігійної
однорідності
як
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фундаментальний принцип політичного суверенітету державної влади
по всій Речі Посполитій. До цього потрібно додати ще й те, що за його
правління різко зросла роль та вплив єзуїтських місіонерів на
суспільно-релігійне життя посполитих. Їхні позиції настільки
зміцнилися, що їх було легше сприйняти, аніж щось протиставити.
Організовані ними школи, колегіуми та духовно-просвітницькі центри
були не лише на часі, вони ставали дедалі цікавішими,
привабливішими, ба навіть кориснішими і, зокрема, для української
православної шляхти. Інша річ, що єзуїти «у своїх школах-колегіях і
через своїх молодих вихованців проникали в українські шляхетські
родини, їх католичили, а водночас і полонізували» [23, c. 116].
На конфесіалізація церковно-релігійного життя Руси-України
суттєво вплинула поява протестантизму і боротьба Католицької
Церкви з цим явищем. Зайве буде доводити, що Контрреформаційний
рух, розпочатий Римською курією після Тридентського собору (1545 –
1563 рр.), мав свій суспільно-політичний і церковно-релігійний
резонанс у Речі Посполитій і не міг не позначитися на тодішніх
рлігієтворчих процесах. Зауважимо, що поняття «Контрреформація» у
науковому обігу з’явилося лише наприкінці ХVІІІ ст. Його ввів
ґьотінгенський правознавець Йоган Пютер, щоб позначити
«навернення» протестантів до Католицизму, яке, на його думку,
відбувалося в насильницький спосіб [11, c. 163]. Однак це лише одне із
багатьох важливих завдань цього масштабного руху Католицької
церкви, адже Контрреформація мала на меті розв’язання й суто
внутрішніх проблем, які визначали стан і перспективи її розвитку в
епоху раннього модерну. Стартовим майданчиком і відправним
пунктом Контрреформації став Тридентський собор, скликаний Папою
Павлом ІІІ. На цьому соборі були затверджені ідейно-еклезіологічні та
канонічні засади зміцнення папського абсолютизму й сотеріологічного
ексклюзивізму Католицької церкви, а також розроблено ефективні
механізми боротьби з духом протесту, що мав свій внутрішній та
зовнішній вияв. За період Контрреформації на Апостольському
престолі змінилося шість пап: першим серед яких ми називаємо Папу
Павла ІІІ (1545 – 1555 рр.), а останнім – Климента VІІІ (1592 – 1605
рр.). Водночас Контрреформація характерна появою багатьох святих,
подвижників віри і благочестя у західно-церковній традиції, серед
яких: Ігнатій Лойола, Франциск Ксаверій, Папа Пій V, Філіп Нері,
Карло Борромео, Тереза Авільська та ін. [19, c. 131 – 137]. Отже,
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Контрреформація – це не лише насильницьке витіснення на маргінеси
духовно-культурного життя ранньомодерної Європи протестантства, а
передусім відродження внутрішнього духу Католицької церкви.
Зародившись у Німеччині, протестантський рух доволі швидко
перекинувся на терени Речі Посполитої, а отже, і на українські землі
[16]. Говорячи про місце Протестантизму в національно-культурному
житті українського народу, дослідники відзначають, що «культурноосвітня місія протестантів в Україні найбільш повно виявилася у
шкільництві, видавничій і перекладацькій діяльності, а також у
літературі та науці» [10, c. 118]. Між тим, нова пропагандистськовиховна мета протестантів не могла не наразитися на релігійнопросвітницьку практику католицького ордену єзуїтів та й самих
православних. Наприклад, за протестантську інтерпретацію біблійного
вчення про Трійцю, напередвизначення, душу людини та ін. анафемі
був підданий Стефан Зизаній з деякими йому подібними
«богословами». Хто приставав до протестантського табору добре
видно із праць М. Грушевського. Дослідник, зокрема відзначав, що «до
протестантства приставали тільки ті, що вже розірвали моральну зв’язь
зі своїм народом; всі інші звернули свою увагу на направу
православної церкви, піднесення освіти духовенства і мирян та
розвиток православного письменства на народній мові» [4, c. 215].
Визнаючи лише «посередній» вплив протестантських ідеологем на
церковно-релігійну свідомість православних посполитих, історик був
переконаний, що його репрезанти все ж таки «давали деякі взірці для
організації й просвітницької діяльності, і їх використовувало
білоруське та українське Відродження XVI віку» [4, c. 215].
Отже, Річ Посполита ризикувала увійти у зовсім іншу фазу
розвитку церковно-релігійного життя – фазу міжконфесійного
взаємопоборення. Це при тому, що у результаті зіткнення західного і
східного способу мислення, релігійної полеміки між католиками,
православними та протестантами мала всі шанси викристалізуватися
своєрідна культура міжцерковного діалогу й усвідомлення потреби
взаєморозуміння між християнами різних конфесій. Безперечно, що
така перспектива змусила б уряд речі Посполитої створити відповідну
духові часу і запитам віруючих модель взаємин Церкви і держави,
модель, яка б, якщо не гарантувала абсолютно рівні можливості для
всіх суб’єктів релігієтворчого процесу, то бодай забезпечувала його
толерантизацію. Проте сліпа конкуренція полярно зорієнтованих
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релігійно-політичних ідеологій лише поглиблювала суспільну кризу та
протистояння, а разом з тим зумовлювала потребу реформування
внутрішнього життя Київської митрополії.
Для відпрацювання філософії та теології Контрреформаційного
руху, що призвів до радикалізації релігійного середовища і
поглиблення кризи національно-релігійної ідентичності, а відтак і до
нагальної потреби пошуку нової еклезіальної формули становлення
української національно-церковної тотожності, репрезанти обох
таборів активізували ідейно-пропагандистські рухи, які потребували
кваліфікованого полемічного базису і, зокрема, друкованого слова. Як
вихід, православні почали налагоджувати видавничу справу та
засновувати школи за західними зразками. Проте, на відміну від
католиків і навіть протестантів, їхній потенціал у цьому процесі був
значно нижчим, а брак друкованої літератури – особливо відчутним. З
одного боку, у середовищі православних так і не припинилася
конфронтація між позаієрархічними структурами і єпископатом
(особливо це було відчутно у Львівській єпархії, де функціонувало
ставропігійне братство), а з іншого, князь К. Острозький – великий
захисник інтересів православних – сам схилявся то у бік унії, то у бік
нових протестантських віянь, що не сприяло утвердженню в його
володіннях православного духу. Цікавою з цього приводу є
статистика, наведена Г. Лужницьким, про кількість виданої тоді
церковної (богослужбової) та релігійно-полемічної літератури,
надрукованої в наявних монастирських і академічних видавництвах.
Так, наприклад, друкарня Києво-Печерської лаври за вісім років
існування видала тільки одинадцять творів, а Львівської братської
школи за тридцять два роки – всього тринадцять [15, c. 338].
Дещо краще справи складалися у друкарні Острозького академії.
Тут за той же час – тридцять два роки (з 1580 р. по 1612 р.) – було
видрукувано тридцять два твори. Певний успіх у видавничій справі
мала друкарня й Віленського братства у той час, як Почаївська,
Дерманська та Луцька друкарні видали всього по декілька і то не
особливо популярних брошур [15, c. 338]. Аналізуючи процес
активізації книгодрукування, а відтак і розширення джерельної бази
релігійної полеміки, В. Шевченко зазначає: «Чого лише варта
статистика, згідно з якою в давньоукраїнській писемній спадщині
нараховується близько 140 пам’яток полемічної літератури, понад 60 з
яких належать авторам католицької орієнтації і близько 80 творів –
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речникам ортодоксально-православних переконань. А за тими
вражаючими цифрами, як і за контроверсійною сутністю православнокатолицьких непорозумінь, було життя – життя, сповнене тривог,
боротьби, ревності, подвижництва… Мало воно й свої кульмінаційні
вияви, одним з яких стала Берестейська унія – багатогранне явище
церковної історії Руси-України, що уже понад чотири століття порізному млоїть душі благочестивих вірників як Української Церкви
(питомо української, уособленням якої сьогодні є Українська
Православна Церква Київського патріархату. – М. Ш.), так і кліру та
пастви Української Греко-Католицької Церкви» [25, c. 337]. Вони
обидві, по суті, є спадкоємицями древньої Київської митрополії, яка
ледве встояла під ударами чужоземного релігійно-експансіоністського
впливу. Звідси бачимо, що просвітництво, шкільництво,
книгодрукування та значний вплив на ці сегменти суспільнокультурного життя українського соціуму «світського елементу», тобто
церковних братчиків і шляхти, теж справили вагомий вплив на
конфесіалізацію церковно-релігійного життя Руси-України у
ранньомодерний період.
На особливе місце у тодішньому міжконфесійному діалозі
заслуговують єзуїтські місіонери, які були споряджені Католицькою
Церквою до Речі Посполитої ще на етапі її підготовки до
наступального Контрреформаційного руху в Європі. Вони своєю
діяльністю змусили кардинально змінити релігійні пріоритети у бік
боротьби за чистоту католицької віри. З появою єзуїтів почала
формуватися чітка демаркаційна лінія між католиками, православними
(схизматиками) та протестантами (єретиками).
Визначними представниками цього католицького ордену стали
Б. Гербест (1531 – 1593 рр.), П. Скарга (1536 – 1612 рр.), А. Поссевіно
(1534 – 1611 рр.) та інші. Насправді це були не стільки ідейні
натхненники унії, скільки блискучі полемісти, просвітителі, вчителі
віри та ревні борці за її чистоту [17 ]. Не менш активно місіонерською
діяльністю та просвітництвом займався доктор філософії та теології
колегії святого Афанасія в Римі Петро Аркудій [3], який прибув до
Речі Посполитої на запрошення Луцького римо-католицького
єпископа Бернарда Мацейовського навесні 1591 р. Важко сказати,
наскільки результативною могла б бути його місіонерська діяльність
[8, c. 39 – 73], проте багато дослідників схильні вважати, що саме йому
належить важлива роль у переконанні русинів про необхідність
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усвідомлення ними духовної єдності з Апостольським престолом, а
також у тому, що єпископ Володимирський і Берестейський Іпатій
Потій став одним із найреакційніших творців унії [18, арк. 21-22, а
також: 28, p. 214].
Між тим, найбільшою заслугою єзуїтів, було те, що вони, «кожний
у власний спосіб, піднесли роль і значення унійної доктрини серед
певної частини конфесійно розмежованого суспільства Речі Посполитої, а ці настрої, у свою чергу, виявилися надзвичайно співзвучними з
провідними гаслами Тридентського собору» [24, c. 338]. Водночас не
варто ігнорувати факт, що й саме руське духовенство щиро
переймалося проблемами церковної єдності.
Найпослідовніше ідею унії шляхом повного приєднання православних до Католицької Церкви та їхнього релігійного й інтелектуального перевиховання теоретично обґрунтував П. Скарга у своїй
праці «Про єдність Церкви Божої під одним пастирем і про грецьке
відступництво від тієї віри» [20, c. 223 – 612]. Перше її видання
з’явилося
у
Вільні
і
було
присвячене
Костянтину
Острозькому [9, c. 10]. Твір П. Скарги мав яскраво виражений пропагандистський характер і написаний в дещо принизливому для
православних дусі. Автор із певним сарказмом відгукується навіть про
мовну культуру та звичаї українців. Однак найбільше він критикує
східно-азійську модель церковного устрою та грецьку церковність і
обряд, який вони дотримуються. Ідейно-релігійні та еклезіологічні
погляди П. Скарги детально проаналізовані багатьма вченими і, зокрема В. Савченком, В. Шевченком та М. Дмитрієвим [7, c. 39 – 73;
25, c. 337 – 346]. При об’єктивній оцінці релігійно-полемічний
памфлет П. Скарги за тих умов міг мати програмне значення. Навіть
опоненти церковного об’єднання, які у своїх дослідженнях не
залишають каменя на камені від ідеї церковної єдності, називають
цього полеміста «унійним Златоустим» [13, c. 37]. Полеміст був цілковито переконаним у тому, що Візантія загинула внаслідок схизми,
тому і прагнув привернути увагу православних посполитих до правого
становища православних церков в Османській імперії та Московському царстві, яке іде тим самим шляхом, що й Візантія. У своєму
трактаті він доводить, що «Грецька Церква підпала під ганебне
рабство»; з самоуправної релігійної інституції вона перетворилася на
цілковито залежну від державної влади структуру, в якій «турок
ставить і знімає патріархів». «…Яка може бути чистота віри та життя в
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тій рабській церкві, котра служить більше султану й султанші, аніж
Христу?», – ставить риторичне запитання П. Скарга. У такому ж
рабстві стогне й Церква московського царя Івана ІV (Грозного), який з
«власної примхи скидає митрополитів і розпоряджається Церквою, як
рабинею» [25, c. 341-342].
Унаочнюючи жахливу картину занепаду Православ’я загалом і
Києво-Руського зокрема, полеміст, однак, найбільше уваги приділяє
обґрунтуванню необхідності унії з Католицькою церквою,
розкриваючи при цьому не лише її ідейно-еклезіологічний зміст, а й
вказуючи на конкретні шляхи і механізми реалізації унійного проекту.
Полемізуючи з православними, П. Скарга говорив, що «справа не в
церемоніях, не в обрядовостях, без чого віра може залишитися чистою
і неушкодженою; справа не у співі алілуя, не в усталених звичаях, не в
короткочасних чи довготривалих постах і, нарешті, не у бороді, що
може бути коротшою чи довшою, – вся суть у вірі, яка веде нас до
спасіння. Однак у сучасних греків віра далеко не та, що була раніше,
коли вони ще перебували з нами в єдності; тепер вони створили собі
іншу віру, а нас називають єретиками» [20, c. 328-329]. Ідейний
натхненник унії П. Скарга доводить користь тих переваг, які дасть
українцям церковна злука. Зокрема, у догматично-канонічному плані –
це гарантоване спасіння після смерті, у церковно-релігійному –
перемога над єретиками і викорінення, або хоча б витіснення на
периферію людської свідомості залишків язичницької культури. У
соціальному ж плані унія мала би стати основою піднесення
матеріального, освітнього та загальнокультурного рівня українського
духовенства, шляхти і навіть простолюду, тоді як у суспільнополітичному плані сприяла б поліпшенню взаємин між православним і
католицьким світом, зміцненню держави, утвердженню її статусу та
іміджу [20, с. 314 – 316]. Критикує він також і низький рівень
освіченості, занепад релігійної культури та благочестя у середовищі
православних і його церковному проводі [20, с. 336 – 337]. Отже книга
П. Скарги вичерпно репрезентувала католицький погляд на потребу і
можливість церковної унії у східних і південно-східних регіонах Речі
Посполитої та Московії. Наскрізною ідеєю його літературної
проповіді, незважаючи на декларацію слідування засадам
Флорентійської унії, було цілковите злиття Києво-Руського
християнства з Католицькою Церквою як Вселенською.
Подібною була прозелітська риторика й Б. Гербеста. Полеміст у
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своєму «Викладі віри Римської Церкви та історії грецького небажання
єдності» піддав нищівній критиці православних, називаючи їх
невігласами, закидаючи їм те, що вони нібито «не мають ні пам’яті,
щоб уміти прочитати «Отченаш» і «Вірую», ані розуму, щоб побачити
спасенні речі, ані доброї волі, щоб належно жити. Більше того, він
стверджував, що православні «убивають душі малих дітей, бо не
мають єпископського миропомазання, навіть не відають, що то є
справжнє розрішення» [21, c. 43]. Мусимо визнати, що націлені на
користь унії ідеологічні напрацювання згаданих вище католицьких
полемістів-єзуїтів знайшли своє масштабне поширення, активізувавши
процес активного поширення ідеї церковної єдності серед
православних кіл Речі Посполитої. Разом із втіленням у життя ідей
Контрреформації їм вдалося прискорити процес переходу
«схизматиків» на унію з Апостольським престолом. Цікаво, що унія
тут розглядалася як перехідна ланка на шляху до відновлення
церковної єдності, втраченої внаслідок розколу 1054 р. Очевидно, що
поряд із боротьбою з «єресями» велася звичайна пропагандистська
робота, спрямована на запобігання переходу у протестантство, що у
підсумку стало новим імпульсом і прискорило процес окатоличення
руської шляхти і, як сьогодні прийнято говорити, «середнього» класу
суспільства. Завдяки діяльності єзуїтів Апостольська столиця
сподівалася за рахунок переведення Київської митрополії на унію
компенсувати втрати, яких вона зазнала з появою і розвоєм
протестантської ідеології у Західній та Центральній Європі.
Отже, єзуїти мали всі умови для здійснення мегацілей
Католицької церкви, накреслених Тридентським собором і
дооформлених Конгрегацією віри. У свою чергу, Річ Посполита,
заохочуючи їхню діяльність на етнічних землях України,
виправдовувала сподівання Апостольського престолу. Насправді,
польський уряд загалом зробив все, щоб реформістські віяння та навіть
інституційне оформлення різних протестантських утворень не змогли
підірвати інституційну структуру Католицької Церкви. Якщо ж
протестанти і мали незначні успіхи, то це лише завдяки православним і
релігійним конфронтаціям, що охопили тодішню людність у
поберестейський період. Дійшло до того, що 18 травня 1599 р. на з’їзді
у Вільно православні та протестанти проголосили конфедерацію.
І. Власовський стверджує, що багато хто навіть ратував за утворення
релігійної унії «євангелицьких віровизнань зі східнім православієм»
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[2, c. 8]. До того ж, королю Сигізмунду ІІІ Вазі вдалося активізувати та
підвести до логічного завершення процес переведення Київської
митрополії на унію з Римом. Загалом цей проект виявився доволі
розтягнутим у часі: його реалізація передбачала кілька етапів.
Берестейська унія 1596 р. – це кульмінаційний момент первісної фази
унійних прагнень православних, а завершальною фазою міжцерковних
колізій і політичних амбіцій Речі Посполитої та Московії було
запровадження унії на Правобережній Україні за правління короля
Яна ІІІ Собеського (1674 – 1696 рр.) [докл. див.: 27].
Форсування унійного процесу на етнічних землях України
зумовлювалося і важливими зовнішніми релігійно-політичними
чинниками. З одного боку, києво-руська версія унії не повністю
улягала в ідейно-еклезіальний контекст унійної політики Риму, що
робило ініціативи короля Сигізмунда ІІІ та руського духовенства у
справі церковного об’єднання непривабливими в очах Папи
Климента VІІІ, а з іншого – уряд Речі Посполитої зіткнувся зі значно
складнішою проблемою: 1589 р. патріарх Константинопольський
Єремія ІІ Транос підніс самопроголошену Московську митрополію до
рівня патріархії.
Отже, на наш погляд, каталізуючу роль у релігійно-політичних
трансформаціях ранньомодерної Руси-України відіграли релігійнополітичні інтереси двох держав – Речі Посполитої та Московського
царства, а також «польський сарматизм» і «московський месіанізм»,
сферою впливу яких стали етнічні терени бездержавної України.
Звісно ж, ці релігійно-експансіоністські плани неминуче штовхали
духовний провід Київської митрополії спочатку до унії з Римом
(1596 р.), а пізніше – до унії з Москвою (1685 – 1686 рр.). Однак те, що
Річ Посполита і Московія мали свої стратегічні політичні цілі щодо
України і намагалися «зіпхнути її на невластиві їй рейки» [цит. за:
23, c. 110] державотворення, – не потребує доведення. Принципова
відмінність у їхніх політичних намірах полягала лише в тому, що
католицька Варшава хотіла полонізувати духовно-інтелектуальне та
культурне життя українського народу, а тому й підтримувала унію
Київської митрополії з Римом, а Москва – повністю знищити зародки
державності і національно-релігійної самобутності. Це видно із того,
що у релігійно-політичній структурі Речі Посполитої знайшлося місце
для функціонування і розвитку трьох християнських церков, окрім
інших віросповідань, а в Російській імперії – лише для казенної
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церкви, яку Т. Шевченко назвав «Домовиною України».
Отже, розвиток церковного життя Київської митрополії епохи
раннього модерну не був відірваний від загальноцивілізаційного,
суспільно-релігійного європейського контексту. Його стан і динаміку
обумовлювали спершу ренесансно-реформаційні, а дещо згодом і
Контрреформаційні впливи, що й спричинили активізацію унійних
заохочень та призвели до подальшої конфесіалізації церковнорелігійного життя Речі Посполитої, а відтак і до суспільно-релігійного
та політичного напруження на конфесійному рівні. До того ж, цей
період характерний поступовим відходом від «візантійськоазійського» колективізму, а отже, і від Константинополя як духовного
центру, який його освячував, і зближенням із духовно-культурними
надбаннями католицького Заходу, що викристалізувалися у боротьбі з
протестантською ідеологією та практикою.
Варто також пам’ятати, що актуалізація унійної доктрини у
ранньомодерний Україні, кінцевою метою якої мала стати зміна
канонічної юрисдикції Київської митрополії, не переслідувала ціль
будь-що поглинути києво-руську церковну традицію, а вивести її із
перманентної кризи шляхом єдності з Апостольським престолом.
Головною метою унії, за сподіваннями духовенства, мала стати
нейтралізація латинізації та спольщення української шляхти, що були
неминучими, оскільки шляхта та національна еліта, прагнучи
легалізуватися, змагали до польського громадянства, а за планами
єзуїтів та уряду Речі Посполитої – містком для переходу на
Католицизм, а відтак і польську національно-культунру ідентичність.
Водночас ідейні натхненники унії і апологети єдності Української
Церкви з Римом сподівалися, що перепідпорядкування та відновлення
євхаристичного об’єднання між церквами не лише піднесе її престиж,
а створить у перспективі умови для канонічно-юрисдикційної
трансформації з митрополії у патріархат, чого, щоправда, не відбулося
й досі.
Між тим, коли дійшло до реалізації унійного проекту на практиці,
загострилася проблема співвідношення еклезіальної толерантності і
національно-релігійної ідентичності, що перебувала у площині між
«грекославієм» та «ланинофільством», а в політичному відношенні –
між «польським сарматизмом» і «московським месіанізмом». Цьому
значною мірою сприяла низькопробна полемічна література. Тогочасні
полемісти, а надто ж з антиунійного табору, які здебільшого робили
137

примітивні копії з викривальних послань єзуїтів, не відзначалися та й,
зрештою, за відсутності добре організованого шкільництва не могли
відзначатися особливим талантом ведення аргументованого
полемічного дискурсу. Православно-католицький діалог хоч і був
сповнений гострими суперечками про релігійні доктрини і канонічне
право, про владу в Церкві Христовій Римського Папи, про сходження
Святого Духа, про вживання прісного хліба і причастя вірян під одним
видом, про чистилище, про скарбницю надлишкових справ, про
принцип целібату тощо, проте православне середовище було все ж
таки далеким від бодай примітивного осмислення цих важливих
ідейно-еклезіологічних, догматично-канонічних і богослужбоволітургічних сутностей християнського віровчення та обрядовокультової практики. Унійні опоненти у полемічній борні акценти
робили не на важливих богословських проблемах, а на зовсім
другорядних речах. До цього варто також додати і те, що й сам рівень
дискусії рельєфно унаочнював доволі таки поверхневу вченість
теоретиків полемічного протистояння та ідеологічної боротьби.
Трагізм церковно-релігійних трансформацій на етнічних теренах
Руси-України в ранньомодерний період полягав у тому, що тоді, коли
духовний провід Київської митрополії став на шлях пошуку нової
моделі виведення її із жалюгідного становища, що уявлявся йому не
інакше, як через єдність із Апостольським престолом, а це – не лише
зміна канонічної юрисдикції, а й інтеграція до католицького
європейського цивілізаційно-культурного простору, противники унії
взяли курс на зближення з інтелектуально та духовно відсталою
Москвою, яку І. Франко в своїй посвяті Росії назвав «багно гнилеє на
сходї Європи», і лише через те, що там сидів «православний»
самодержець.
Унійні опоненти, але, що важливо, не єпископи-антиуніати, а
лише ті, хто з ними уперто боровся, – церковні братства, а також
чернецтво та козацтво, не бажаючи чекати на результати
Берестейського собору, повели активну боротьбу проти імплементації
його постанов, взявши курс на східно-православну солідарицію та
українсько-московське зближення. Нищівна роль цих стратегій
полягала передусім у тому, що «москвоцентристи» не враховували
один важливий момент: історичний розвиток Української Церкви – це
історичний поступ Української державності, а тому сподіватися, що її
доля може вирішитися з волі будь-якого іноземного центру є духовним
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невіданням, сліпотою або відвертою зрадою національних інтересів.
Події зими 2013 – 2014 рр. – Євромайдан і Революція Гідності –
допомогли українському соціуму визначитися із політичними
пріоритетами та національними цінностями: ми уже не обираємо між
«героями» Багряного і героями Лисяка, бо твердо знаємо – «ворог суне
з Москви», а от із церковно-релігійними, схоже, визначимося нескоро.
Колись українському народові об’єднатися навколо єдиного пастиря
заважали ляхи, ксьондзи-єзуїти, латиняни. А що ж не дає це зробити
сьогодні, коли Україна стікає мученицькою кров’ю своїх солдатів і
добровольців, які гинуть в нерівному бою з московським агресором на
Сході країни?
Невже немає відання, що лише Український патріарх здатний
благословити увірену йому паству на мир, добро та процвітання на
славу Божу і приклад іншим народам?!
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ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ
ТОЛЕРАНТНОСТІ В ПОЛІКОНФЕСІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
УКРАЇНИ
Сучасна Україна – це одне з найбільш поліконфесійних
суспільств Європи, де православні, католицькі, протестантські,
мусульманські, юдейські
та нетрадиційні віросповідання
переплелися складним візерунком соціокультурного буття. Факт
співжиття численних конфесій, цілковита більшість яких – лише
тло для кількох домінуючих в етнокультурному середовищі
церковних структур, постає досить вагомим каталізатором
конфліктів. Відтак, виникає питання: як можлива релігійна
толерантність в умовах конфесійного плюралізму українського
суспільства? Складне та суперечливе питання, яке відзначається
особливою актуальністю та значущістю для кожного українцяєвропейця з огляду на ренесансні духовно-культурні тенденції.
Питання, яке у зрізі сучасних суспільних відносини, стану
проблеми толерантності полірелігійностей експлікується у працях
багатьох філософів та науковців: В. Климова, А. Арістової,
Т. Гладкої, А. Кислого, В. Погрібняка, В. Попова, Й. Сележана та
інших.
Складність соціально-історичного буття українського народу
сформувала у нього особливий світогляд. По суті, Україна –
релігійно плюралістична країна з часу появи її на карті світу. Вже в
першому її владному утворенні – Києво-Руській державі –
співіснували вірування язичників різних племен у своїх богів [3,
c. 242]. По-своєму сприйняв наш народ у свій духовний світ і
християнство після його охрещення князем Володимиром, що стало
фактором двовірності давніх українців. У формуванні релігійного
плюралізму важливу роль відіграло те, що Україна завжди була
своєрідною буферною зоною між Сходом і Заходом: християнським
та ісламським світом, православ’ям та католицизмом. Світоглядну
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плюральність і поліконфесійність на теренах України забезпечувало
також ментальна та світоглядна віротерпимість. Згадаймо хоча б
вигнаних з Європи євреїв, соцініан та антитринітаріїв – з Польщі,
старообрядців, молокан і духоборів – з Росії. Все вище сказане дає
підставу для твердження, що поліконфесійність має в Україні свої
історичні корені. Історія формувала Україну релігійно плюральною.
Вона ж водночас виховувала в українця свідомість релігійної
толерантності [6, с. 213].
Демократична орієнтація в переосмисленні релігійної дійсності
на рубежі ХХ-ХХІ ст. зробила поліконфесійність в Україні
об’єктивною реальністю, з якою не можна не рахуватися. Окрім
того, значно посилилася й релігійна свідомість українців. На
законодавчому рівні в Україні сьогодні створені належні умови для
релігійного плюралізму. З проголошенням незалежності Україна
однозначно задекларувала релігійну толерантність і абсолютну
свободу релігійного самовияву як беззаперечну цінність.
Сьогодні в Україні існує декілька типів релігійної духовності:
православна, греко-католицька та протестантська. Ситуація в
православному житті характеризується поділом на три не
толерантно налаштовані одна до одної церкви (Українська
православна
московського
підпорядкування,
Українська
православна Київського патріархату і Українська автокефальна).
Поміж те, міжправославний конфлікт в Україні ускладнюється тим
фактором, що Україна стала полем боротьби між двома головними
центрами світового православ’я: Константинополем та Москвою.
Церковна геополітика останньої є віддзеркаленням міждержавної
геополітичної гри, побудованої на прагненні втримати будь-якою
ціною в орбіті свого політичного впливу колишні республіки СРСР,
надзвичайно болісно реагуючи на їхню співпрацю з
євроатлантичними структурами [4, с. 125].
Другою вузловою проблемою міжконфесійних взаємин є
матеріально-фінансові протиріччя, які, в першу чергу, пов’язані з
несправедливо проведеною, як вважають окремі релігійні
організації, реституцією колишньої церковної власності. Її було
здійснено без наявності чітких законодавчо закріплених механізмів
передачі майна релігійним організаціям. Влада й надалі бере
безпосередню участь у будівництві культових споруд, створюючи
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тим самим конфліктогенні ситуації, пов’язані з боротьбою церков за
новоспоруджені храми.
Греко-католицька релігійна духовність, на відміну від
православної, виступає більш цілісним явищем, хоча й тут ми не
помічаємо бажаної єдності. Протестантська релігійність в
основному проявлена великою кількістю різноманітних релігійних
напрямків, які не мають глибоких національних традицій, бо
прийшли в основному з-за меж України і тому є здебільшого
національно незорієнтованими [5, с. 246].
У головних рисах спектр релігійних конфронтацій набуває
такого вигляду:
– Затяжний і гострий міжправославний конфлікт, котрий, без
перебільшення, на десятиліття визначив міжконфесійну ситуацію в
Україні і відобразив зіткнення не стільки церковних структур та
еліт, скільки протилежних політичних, економічних, національних
інтересів, орієнтирів цивілізаційного розвитку;
– Конфлікт між православною і греко-католицькою церквами –
найбільш задавнене і гостре протистояння, яке сягає своїм корінням
кінця ХVІ ст., і настільки глибоко відбилося на всій історії
українського народу, що фактично змінило його етногенез;
– Історично-успадковані та новопосталі суперечності між
православними і протестантськими конфесіями;
– Конфліктні відносини між традиційними і нетрадиційними
для України релігіями, культами, сектами, іноземними місіями,
котрі сприймаються як небезпечний чужорідний фактор, здатний
підірвати традиційні духовні цінності та патріотичні почуття,
спотворити національний менталітет;
– Внутрішній поділ та організаційні негаразди у конфесіях
етнічних меншин [1, с. 215].
Вищезазначене свідчить, що релігійне життя в Україні сьогодні
можна схарактеризувати як вельми складну поліконфесійну систему
взаємодії та взаємовпливів. Утім, наявний релігійний плюралізм не
став чинником зростання рівня толерантності, яка у
поліконфесійному соціумі передбачає собою взаємне визнання
суб’єктами міжвіросповідних відносин рівності перед законом
кожного з них, суверенності і свободи, а також визнання права на
власне розуміння істини, на свою правду, життєву позицію й
цінності, відкритість та повага до інакшості, подолання
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нетерпимості до «чужого» (в його конфесійному вияві). Сьогодні ж
навпаки відчутними є доволі гостре суперництво, боротьба за сфери
впливу й паству, трактування своїх ціннісних орієнтацій і повчань
єдино можливими та істинними. При цьому не враховується те, що
ніхто у цьому світі не володіє монополією на абсолютну істину,
одним-єдиним рецептом досягнення благополуччя і щастя.
Конфліктність негативно відбивається у суспільній атмосфері, на
рівні толерантності, на можливостях повноцінної реалізації свободи
релігії.
Реалії українського сьогодення в релігійній сфері засвідчують,
що пошуки підстав для сповідування толерантності як
універсальної і єдино прийнятної умови для співжиття віросповідно
поляризованих спільнот слід шукати не у площині нереального
узгодження догматів, канонів одних конфесій з другими, а в
площині спільних, суспільно значущих цілей та напрямів
діяльності, спільної зацікавленості у стабільності українського
соціуму, у розв’язанні таких нагальних проблем, як: боротьба з
бідністю, аморальністю. Сьогодні варто говорити не про об’єднання
релігійних течій та церковних конфесій, а про партнерську
співпрацю усіх церков в інтересах українського народу на засадах
соціальної складової сучасного екуменізму. «Порозуміння не лише
між православними і греко-католиками, а й між усіма
християнськими конфесіями України можливе лише на ґрунті
дійового екуменізму, тобто руху за інтеграцію, консолідацію церков
як у релігійних, так і в суспільно-політичних питаннях», – вважає
сучасний український вчений Й. Сележан [5, с. 255].
Доцільним, як нам видається, на шляху формування релігійної
толерантності в українського народу на базі екуменізму є
проведення наступних соціально-економічних заходів:
1. Підвищення стану релігійної освіти населення шляхом
проведення тренінгів і різноманітних міжконфесійних заходів, що
сприятимуть плеканню громадянської згоди з релігійних питань.
2. Політизація церковного життя, мінімізація державного
втручання у внутрішньо-церковні справи, зокрема щодо створення
єдиної помісної православної церкви.
3. Приведення українського законодавства з питань релігії у
відповідність з міжнародними стандартами (до вимог ст. 9 та ст. 11
Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод
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у світлі судової практики Європейського суду з прав людини, а
також врахувати Керівні принципи для аналізу законодавства
стосовно релігії чи віри, схвалені Парламентською асамблеєю
ОБСЄ та Венеціанською комісією у 2004 р.) [2, с. 16].
4. Створення комісій з представників органів державної влади
та церковної сфери з метою вирішення питань спільних інтересів.
5. Забезпечення належного рівня релігійної освіченості
державних чиновників.
6. Виховання релігійної толерантності ЗМІ.
Отже, в умовах поліконфесійності українського суспільства
формування релігійної толерантності є цілком ймовірним, але
складним завданням, адже вимагає зусиль та активної співпраці усіх
церков на засадах соціальної складової сучасного екуменізму, тобто
руху за інтеграцію, консолідацію церков у суспільно-політичних
питаннях, а також на ґрунті чітко окреслених та виписаних
законодавчо відносин між державними інституціями та
представниками усіх конфесій та релігійних течій.
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МІЖ ІДЕЄЮ ТА ВІРОЮ: ФОРМОТВОРЧІ АКТУАЛЬНОСТІ
ЦЕРКОВНОЇ ПОЛІТИКИ І ПОТЕНЦІАЛ МОРАЛЬНОГО
ВДОСКОНАЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Для сучасного українського секуляризованого суспільства, яке
знаходиться на межі глобалізаційних «катастроф» (втрата державності,
порушення принципу територіальної цілісності, нівелювання
національної самосвідомості, загострення соціально-економічної та
політико-ідеологічної криз тощо), все частіше постає гострота проблеми
щодо пошуків духовно-моральних цінностей та життєво необхідних
орієнтирів. Соціокультурні та державотворчі процеси в Україні, як
показали останні події, не зовсім доречно розглядати поза межами
Церкви, адже саме роль релігії в політичних процесах, яка посідає
домінантне місце ціннісної орієнтації суспільства, є визначальним
інтегратором у боротьбі з соціальною й духовною апатією більшості
громадян.
Однак, з іншого боку, церква, завдання якої полягає в апології
христологічних доктрин, сотеріологічній місії та збереженні
фундаментальних засад віри, стає заручницею сучасних політичних
ідеологем і контраверсійних механізмів, які все частіше втягують
богоустановлену інституцію в рамки модернізованих схем, зовсім не
реагуючи на Божественне Одкровення та церковні Закони. Власне через
порушення останнього сучасне суспільство не має єдиного напряму в
розв’язанні накопичених проблем та цілеспрямованого механізму щодо
подальшого розвитку українського суспільства.
Сьогодення показує, що в Україні більшість людей готові довірити
свої проблеми давній вірі предків, знайти вирішення проблем через
повернення до православного способу мислення та допущення
традиційної Церкви у сфери суспільного життя. Показово, що в
більшості країн Європи історично релігію розглядають як об’єднавчий
чинник у нестабільному суспільстві, а значну роль у консолідації країн
ЄС відіграє їх відчуття належності до так званої «великої християнської
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спадщини» [4]. Але чи можливе таке духовне зцілення коли в лоні самих
церков панує ворожнеча, а замість священика-духівника можна зустріти
«вовка в овечій шкурі».
Відродження духовності, а, як наслідок, і стабільності в країні,
можливе тільки через утвердження єдності, помісності та націоналізації
Церкви. Проблема в тому, що ідучи шляхом релігійної толерантності та
віротерпимості наше суспільство, здобувши державну незалежність, не
змогло відстояти релігійну самостійність. Цим легко скористалися
прибічники імперського абсолютизму, прихильники «Третього Риму», і
утворили власну церковну структуру, яка покликана не тільки
закріпостити церковне життя в Україні, але й стала ,,троянським конем”
для знищення Української державності [див.: 3, с. 85-89]. Не випадково,
у Грузії, коли вона вийшла зі складу Радянського союзу, чи не відразу
постало питання власної Церкви та висвячення єпископів-грузинів на
єпископські кафедри. Попри цей факт ніхто не скаже, що Грузія
релігійно нетерпима країна. До речі, таких прикладів можна навести
чимало.
Щоб не бути голослівним, наведемо декілька дій УПЦ МП, що, на
нашу думку, показують кремлівські наміри знищення української
державності через приналежні Московському Патріархату парафії.
Загальновідомо, що анексія Криму розпочалася після того, як державні
службовці Росії привезли для УПЦ дари волхвів [1]; митрополит
Одеський та Ізмаїльський Агафангел (Саввин) відкрито проявляє
українофобські настрої, називає українську мову «хахолською» та не
здатною для використання в богослужінні [6]; єпископ Банченського
монастиря Лонгін, особистий друг В. Януковича, зриває мобілізацію
українських військових [2]; в той час коли священики УПЦ
відмовляються хоронити українських бійців, а вище керівництво цієї
церкви в особі митрополита Онуфрія закликає українців до миру,
всепрощення, покаяння, духовенство УПЦ благословляє терористів [5],
їхні прапори та підтримує терористичну організацію «,православная
армія». Цей список можна продовжувати.
Проте основна проблема навіть не в цьому, проблема постає в тому,
що українське суспільство ще не дозріло до формування Єдиної Церкви:
по сьогодні українські приходи Московського Патріархату в Україні
переповнені прихожанами. Варто наголосити, що допоки українці не
усвідомлять власної ідентичності, до того часу «кремлівський грип»
руйнуватиме нашу державність.
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Отже, повертаючись до поняття терпимості, відродження та віри,
ми бачимо такі перспективи виходу із сучасної кризової ситуації в
Україні. Найперше повинна бути цілеспрямована політика влади щодо
створення Єдиної Помісної Української Церкви. Держава, а не хто
інший, повинна оголосити про автокефалію своєї Церкви; по-друге,
потрібно пройти люстрацію духовної влади; по-третє, дати можливість
Церкві брати активну участь у відродженні українського суспільства. В
іншому випадку, на нас чекає подальша духовна та культурна
деградація, а також дестабілізація економічної і політичної сфери
державотворення.
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МОДЕЛІ ДІАЛОГУ З «ІНШИМ» У ПОЛІТИЧНОМУ
ПЕРФОРМАНСІ
Тіло виступає об’єктом політичних економічних, соціальних та
культурних маніпуляцій, а тому в даному контексті необхідно
згадати перформативні практики. Коли перформанс затверджувався
в якості мистецького жанру в 1970-х роках, автори здебільшого
досліджували тематику сексуальності. Проте, вже на початку 1990х років в перформансах відчутно прослідковується політичний
контекст. «Бабуся» перформансу Марина Абрамович починала з
проектів у співавторстві з художником Улаєм. Завдяки діалогу двох
митців, що створювався у вимірі певного простору, можна
відслідковувати репрезентації чоловічого та жіночого в культурі
загалом. Політичне в перформативних практиках Абрамович
найбільш чітко виражене в «Балканському бароко» 1997 року.
Даний мистецький акт являє собою реакцію на війну в Югославії. В
ході даного проекту Абрамович сидить на горі телячих кісток,
зчищаючи з них залишки м’яса. Авторка наголошує на тому, що
кров з рук неможливо змити так як неможливо змити війну. Проте
важливо перейти межу даного почуття. В «Балканському бароко»
Абрамович під час очищення кісток розповідає історії та співає
народні пісні свого дитинства, а на стінах транслюється проекція
фото з дитинства художниці. Даний перформанс є діалогом між
народом Балкан, діалогом з політичним, тим, що розв’язує війну, а
також діалогом зі смертю, що виступає в якості Іншого. Вся
творчість Абрамович апелює до смерті як Іншого, що уможливлює
комунікацію з владою та детермінована певними політичними
стратегіями. Проте, перехід межі є неможливим, адже саме бажання
переходу є символічним, воно символізує нестачу, а тому виникає
необхідність постійного повернення до травми з метою
конструювання власної ідентичності та виокремленні розриву між
бажанням повертатися до травми та репрезентувати її з метою
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наблизитися до Іншого, яким є політичне (в даному випадку у
вигляді радикальної стратегії воєнного конфлікту), говорячи про
можливість вивільнення травматизму.
Тіло без одягу стає цікавим лише тоді, коли людина
намагається викликати ефект культурного шоку, або, як писав
Славой Жижек, показує інші межі тілесного, а саме еротичне у
максимально близькому ракурсі [2, с.309]. В даному випадку варто
згадати сучасного російського художника Петра Павленського та
його провокативні перформанси. Акція «Фіксація» 2013 на
Червоній Площі в Москві є прикладом сприйняття тіла Іншого на
символічному рівні. Автор, обираючи місце проведення акції,
зважав на лобне місце, що, беззаперечно пов’язане з фігурою
Іншого, діалог з яким встановлювався шляхом репресивних
стратегій та смерті. Участь глядача в акції є розщепленим сам по
собі, адже реакція на максимальне наближення до еротичного в
публічному просторі викликає різну реакцію: деякі люди робили
вигляд, що нічого не бачать, деякі спостерігали, а найактивніші
співпрацювали з міліцією та швидкою допомогою, які, в свою чергу
є частиною машини – владної структури Іншого. Сутність акцій
Павленського полягає у виокремленні механізму колективної
взаємодії з Іншим - Чужим, фігура якого штучно відтворюється в
акціях художника. Тобто, Павленський стає Іншим, Чужим для
системи, якого необхідно якомога скоріше ліквідувати з метою
створення подальшого ілюзорного функціонування порядку.
Павленський зауважує, що кожна його акція несе за собою
продуману політичну схему, де спочатку на місце події приїжджає
міліція, згодом швидка допомога і на протязі десяти хвилин
встановлюється ілюзорний порядок, неначе нічого не відбулося.
Також художник збирає архів документів, що ведуться з приводу
його справи та веде фото документацію. Тобто, політичний
перформанс Павленського має на меті викриття прихованих
механізмів влади, котрі можна вважати дискурсивними (адже вони
вкорінені настільки, що не помічаються), а також є моделлю
сприйняття фігури Іншого в сучасній Росії, проте хоча і
відбувається викриття певних механізмів, владна структура лише
затверджує свою роль завдяки подібним маргінальним стратегіям.
Єдиним можливим визначенням ідентичності того чи іншого
об’єкту буде те, що саме той об’єкт, що завжди позначався даним
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означником, пов’язаний з одним в тим же означником, і саме це
конструює ідентичність об’єкта [1, c. 50]. Так як політична ідеологія
намагається бути чистою, вона вимагає присутності Іншого-Чужого,
який ніби буде створювати алібі для певної політичної сили.
Подібну стратегію підтримує телебачення, що використовує фігуру
Іншого як Чужого для того, щоб затвердити ідеологію пана і раба,
де в якості раба виступає глядач і маси загалом, що підтримують
пана, який нівелює всі аргументи Іншого-Чужого, навіть в
достатньо абсурдний спосіб. Таким чином, акція «Свобода» 2014
Павленського, в ході якої автор інсценував події в Україні на МалоКонюшенному мосту в Петербурзі,є діалогом з політичною
структурою, проте в даному випадку Павленський виступає в якості
того, що допомагає конструювати політичну ідентичність,
відкидаючи іншість як щось ненормальне, пов’язане з
шизофренією.
Однією з моделей діалогу є символічне усунення художника як
Чужого, що розщеплює структуру символічного порядку. Сферу
Свого/Чужого викривають ще раніше московські акціоністи Олег
Кулик та Олег Мавроматті. Перформативні досліди Олега Кулика
«Людина – собака Павлова» як зазначає сам автор, спрямовані на
те, щоб перетворити рефлексуючий суб’єкт на рефлекторний
суб’єкт [4]. Сам по собі суб’єкт є порожнім, проте на дзеркальній
стадії набуває здатності до рефлексії завдяки встановленню
комунікативної взаємодії з Іншим. Обумовлена тренуванням
реакція ставить організм в те положення, коли він змушений
відповідати на стимуляцію одночасно двома різними способами,
породжуючи органічне замішання. Ситуація, коли можливості
відповіді зменшуються і відбувається відхилення, виникає безлад на
більш глибинному рівні, що охоплює все поле включений в процес
реакцій. Неважливо, наскільки примітивний організм піддослідної
істоти (у випадку Павлова), адже все одно вимір Іншого в досвіді
все одно присутнім [3, с.74-75]. У випадку з собакою Павлова, сам
вчений виступає в якості Іншого, а собака у взаємодії з ним формує
образ іншого – господаря, проте вона буде перебувати у стані
стресу, коли аналогічні дії буде виконувати не хазяїн. Олег Кулик,
перебуваючи в іпостасі собаки, демонструє модель господаря та
його символічну недосяжність. Подібне самоприниження виступає
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ілюстрацією того, що суб’єкт може виступати рабом, «жити
собачим життям» по відношенню до означника Батька як Іншого.
Хоча Кулик звертався до концепції Павлова, згідно до якої всі
процеси в організмі людини детерміновані нервовою системою,
намагаючись відкидати будь-які рефлексивні стратегії, він
доводить, що фігура Іншого має визначальну роль у конструюванні
ідентичності та уможливленні рефлексії на стадії дзеркала.
Подібний досвід сприйняття Іншого демонструє українська
художниця Марія Куликівська в перформансі, що відбувся біля
головного штабу Ермітажу в Санкт-Петербурзі. Дана мистецька
акція спрямована на те, щоб звернути увагу громадськості до
актуальної проблеми в Україні та Росії. В даному в якості Іншого
виступає структура, детермінована владою, як і у випадку, що
демонструють перформанси Павленського.
Жак Лакан виділяє три орієнтира, в котрих вимір Іншого
виступає домінуючим. Це потреба в Іншому, насолода Іншого, а
також бажання Іншого [3, с.73]. Перформативні практики дуже
чітко ілюструють всі ці три моделі, котрі можуть виступати в
символічній єдності. Так, в акції «Свій/Чужий» Олега Мавроматті
виражено потребу в Іншому – Чужому, що допомагає
ретранслювати Батьківський закон. Напис на спині Мавроматті «Я
не син Бога» - одна із стратегій відкидання Іншого як фігури Батька,
але водночас і повернення до Іншого, його недосяжність, що
допомагає суб’єкту конструювати власну ідентичність, звільняючи
його, але і роблячи залежним одночасно.
Таким чином, можна сформувати декілька моделей діалогу з
Іншим. Першою моделлю є приклад Абрамович як жінки, що
вступає в діалог з політичним – чоловічим, детермінованим
фігурою Батька. Визначальною в даному випадку є травма, котрою
є дитячі переживання та асоціації з Балканами. Травма виступає
тим, що пов’язує Я та Іншого. Абрамович вступає в діалог з Іншим
через травму, проте одночасно вступає у взаємодію з травмою з
метою вивільнення. Так як вивільнення неможливе, адже воно є
символічним недосяжним, варто наголосити, що комунікація з
Іншим шляхом наближення до травми лише породжує додатковий
та надлишковий продукт, про який пише Славой Жижек.
Символічне бажання говорити про власну травму, апелюючи до
Іншого – політичного – чоловічого є бажанням бажання, яке
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неможливо задовольнити, а тому виникає необхідність постійного
відтворення.
Другу модель діалогу з Іншим через призму візуальної
культури демонструють московські аукціоністи та Петро
Павленський. В Росії це простежується в сакралізації царя. Все, що
підриває встановлену через Батьківський закон ідеологію є чужим і
тим, що необхідно відкинути якнайшвидше. В даному випадку
автор намагається штучно відтворити травму, а також фактично
відкинути Батьківський закон, проте в даному випадку
спостерігається подвійний зв’язок, де маргінальні стратегії
аукціоністів сприяють утвердженню та легітимації влади, а також
конструюють ідентичність суб’єкта.
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ФЕНОМЕН МАЙДАНУ: СПРОБА СОЦІОЛОГІЧНОЇ
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
Більше року тому український соціум був ще мирною країною.
Держава переживала тривалу економічну кризу. Суспільство
скаржачись на несправедливість, висловлювало готовністю чекати аж
доти, поки ситуація в країні не зміниться. Жваво велась полеміка щодо
переваг та недоліків курсу або до цінностей європейської спільноти, або
до ідеології «русского мира». Утім, людиноненависність політичної
влади проявилась у найрадикальніший спосіб. Стався Майдан,
дослідження якого в соціологічній науці містить величезний потенціал з
точки зору організації суспільного буття, а також відзначається
особливою актуальністю та значущістю для кожного українцяєвропейця.
Ґенезу Майдану можна прослідковувати, мабуть, ще з моменту
отримання Україною незалежності. Однак, виникнення його як
соціального явища розпочинається із мирної, довготривалої акції
масового протесту, що ставив за мету дотримання вектору
євроінтеграції України, збереження і зміцнення її незалежності та
спрямування на шлях правової демократичної держави. Сучасний
український вчений Я. Грицак зазначає: «Український Євромайдан є
більш європейським, аніж сама Європа, бо люди не лише вірили в ці
цінності, але були готовими за них жертвувати найдорожчим, включно з
життям» [3]. Говорячи про його політико-онтологічний зміст
зазначимо, що Майдан постає актом утвердження суверенітету
української нації, а також формою та способом її консолідації через
взаємодію громадян, їхню солідарність у протистоянні з владою,
наполяганнях на необхідності повного перетворення суспільнополітичного життя у країні. Ідейно-смисловий фундамент та ціннісні
орієнтири Майдан стверджує через плекання незалежності України як
європейської держави, що базується на волі народу і жодним чином не
155

може ставати розмінною монетою у виборі політичних пріоритетів
влади як у досягненні нею своїх власних цілей.
Попри все, найбільший інтерес у рамках запропонованого
контексту, як нам видається, викликає фундація, спосіб функціонування
та соціально-ціннісний потенціал Майдану, тобто його соціальноонтологічне єство. На думку В. Горбача, «Майдан – це ситуативне
явище. Воно з’являється через те, що у суспільстві накопичуються
проблеми, які не можуть бути розв’язані шляхом наявних інституцій
демократії – парламенту, президента, громадських рад. Майдан
підтвердив, що громадянське суспільство в Україні існує» [2]. Зі свого
боку зазначимо, що потужним і чи не найголовнішим фактороммотивом постає, без перебільшення кажучи, знущальне ставлення
політичної влади до свого народу. Звідси, власне, до єднальних
імпульсів як реакції – один крок. «Для позначення таких моделей, –
пише Л. Бевзенко, – найчастіше використовуються терміни «нелінійна
соціальна еволюція», «нелінійний соціальний розвиток», хоча більш
адекватним тут, швидше за все, буде вживання більш нейтрального
терміну «нелінійна соціальна зміна» або «самоорганізаційні моделі
соціальної зміни», що найкращим чином відображає неоднозначність
нелінійних трансформаційних процесів, наявність як прогресивної, так і
регресивної, як еволюційної, так і інволюційної потенційних
можливостей їх перебігу» [1, с. 160]. Виходячи з цього, структура
соціальної самоорганізації Майдану базується на аксіологічній матриці
– «соборність», позаяк перша завжди ґрунтується на соціальних
спільностях. Іншими словами, Майдан зароджується і діє через
закодовані у його менталітеті цінності, які співпадають з
європейськими: права і свободи людини, її гідність, підзаконність влади,
гарантія прав власності, справедливий суд та інше. З цього приводу
політолог А. Шеховцов, описуючи Майдан якнаціональну і водночас
європейськуреволюцію, бачить її зміст у тому, «що громадянське
суспільство хоче дійсно незалежну українську і європейську націю. І
українці розуміють, що для досягнення цієї незалежності їм необхідно
провести повне переформатування політичної системи» [4]. У цьому
контексті зазначимо, що організаційна складова Майдану набуває
форми не вертикальної ієрархізованої влади, а горизонтального
плюралізму толерантності, відтак, такі соціальні кліше як «соціальний
статус», «соціальні ролі» «соціальна мобільність» тощо, набувають
іншого семантичного і функціонального ґатунку. Вони постійно
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динамізуються самим процесом, забезпечуючи, таким чином, як
нелінійність так і самоорганізацію. Майдан – це соціальна творчість
народу, який доводить, що наша історія, на яку всі звикли нарікати, дає
нам не тільки негативні, але й позитивні уроки, містить зразки, варті
наслідування: спонтанного демократичного креативу нації, народного
волевиявлення і самозахисту. Такі зразки мають здатність до
відтворення, і ми можемо припустити, що за нових умов –
інформаційного, глобалізованого, постмодерного суспільства – вони
можуть дати інший ефект, ніж це було в минулому.Варто наголосити й
на ціннісних потенціях самоорганізації Майдану, що об’єктивуються
нині у формі волонтерства. Волонтерська допомога та народний рух
формуються на взаємній повазі та допомозі. У них українське
суспільство відстоює тріаду загальнолюдських цінностей (свій будинок,
родина і країна). Волонтерський рух, як форма та спосіб самоорганізації
на засадах толерантності та гуманізму набув нечуваного розмаху.
Отже, Майдан як соціальний феномен зберіг та розвинув сам себе,
навчився функціонувати на основі громадської самоорганізації.
Самоорганізація Майдану – вияв/форма толерантизації суспільства,
адже кожна конструктивна точка зору має право на існування і є
корисною. Це не толерантність, накинута законодавчо, не толерантність,
вибудувана на принципах толерантності заради самої себе. Це реальна
«жива толерантність», вибудувана на повазі до людини як особи. І саме
це якісно відрізняє її від «агресивної толерантності» навіть європейських
лібералів, утім, так само, як і від «агресивної нетолерантності»
«пострадянських суспільств».
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МАЙДАН ЯК ФОРМА Й СПОСІБ УРЕГУЛЮВАННЯ
МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН: СЛІДАМИ БЛОГОСФЕРИ
Минуло більше року після події, що сколихнула не лише
Україну, а й увесь світ – Революції Гідності. Люди, які проявили
сміливість відстояти своє право на чесне та мирне життя,
об’єдналися задля кращого майбутнього. Стався Майдан. «Майдан –
простір, що містить ідеальний і певною мірою сакральний смисл,
який проявився у подіях 2004 і 2013-2014 р. в Україні» [3]. Це
простір де нового/свіжого значення набувають: повага, підтримка,
толерантність. Інакше кажучи, він постає новоформою
толерантизації усіх форм соціополітичної сфери, і, щонайважливіше
в нашому контексті, міжконфесійних відносин.
Нинішня Україна є релігійно плюралістичною. Домінуючою
конфесією в Україні виступає православ’я. Попри це відзначимо, що
з моменту отримання незалежності, в нашій країні йде боротьба
двох релігійних (відтак, політичних) світів: автентичного
українського та імперського московського. Тому саме міжконфесійні
конфлікти в православному середовищі є одним із джерел постійної
напруженості в суспільстві. Основною причиною, що призвела до
серії церковних негараздів, а згодом до затяжного конфлікту, є
неврегульованiсть державно-конфесiйних взаємин в Україні та різне
їхнє ставлення до питання щодо утвердження єдиної Церкви.
Мінімізація конфлікту є вкрай актуальною для нинішньої України i з
точки зору внутрішньої стабілізації, і з огляду на міжнародний
авторитет країни. Крім того, православ’я в поєднанні з
національною ідеєю може стати консолідуючим чинником в Україні
[7]. Тому міжрелігійний діалог є одним із способів соціальної
інтеграції, консолідації зусиль віруючих та їх об’єднань у наданні
суспільству гуманності, у поверненні духовності у відношення між
людьми, народами, країнами. Саме діалог, як форма спілкування і
розуміння, стає невід’ємним чинником для врегулювання
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міжконфесійного конфлікту. Це діалог людини з Богом, між людьми,
між людьми і світом, між людьми і Церквою та між самими
Церквами. Діалог означає бажання прийти до Єдиного – до Бога[5].
Єдність суспільства на Майдані підживлювалась Церквою, а
«…священики ставали поміж обома сторонами протистояння,
стримуючи силові дії та кровопролиття» [1]. Встановлення
молитовного намету на Євромайдані 5 грудня 2013 р. сприяло
початку щоденних молитов для всіх бажаючих [6]. З того часу на
всій території нашої країни, у кожному містечку проводяться по
нинішній день міжконфесійні молитви за спасіння України.
Майдан став найкращим інструментомдля діалогу в руках
Церкви і кожного християнина. «Люди на ЄвроМайдані – це і є
Паства і Церква Христова в найширшому розумінні» [2]. Саме
протест у бік несправедливості і зла допоміг Церквам наочно
показати силу Віри, Любові, Молитви і Добрих справ. «Кожен
Майдан в Україні став Молитовним Майданом, адже лише молитва
стає єдиною силою в руках людини. Аби не впасти духовно, аби не
заплутатись у сітках гріха і зла, аби не чинити ближньому того, що
собі не бажаєш – потрібно молитись. Майдан став місцем спільної
молитви. Так, можливо це звучить дивно. Саме Майдан у кожному
населеному пункті став наче відкритою Церквою. Церкви вийшли із
своїх храмів, і відкрились для мирян» [5], – зазначає А. Оленська у
своєму блозі.
Саме спільна молитва є діалогом між Церквами, що мають
свідчити про Бога, і тільки вона містить потенціал до скорочення
міжконфесійних конфліктів. Діалог Церков став підтримкою для
активістів і кожного не байдужого, хто повстав проти свавілля
влади. Майдан повноцінно об’єднав осіб різних конфесій. Це стало
ознакою не лише любові та поваги до ближнього, але й ознакою
толерантності, ознакою бажання зрозуміти і прислухатись один до
одного. Церква на Майдані стала фундаментом для відродження
Дому Божого, а кожен віруючий став Його невід’ємною цеглинкою.
Завдяки Майдану українці перестали боятись, виплекали в серці
нову віру, нарешті прийшли до певного порозуміння і навчились
співпереживати. Діалог Церков став першим великим і вагомим
кроком до їх об’єднання. Конфесії, священники, миряни, прості
люди взяли на себе велике завдання – нести у світ Слово Боже. Це
проявилось не лише у вірі, а й у конкретних діях: відправи Літургій
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на сценах Майданів, спільні молитви у храмах, збір речей
необхідних для Майдану (захисного одягу, їжі, ліків тощо), збір
коштів для постраждалих активістів в будь-якому куточку
майданівської України, поминальні відправи за загиблими.
«Стосунки між Церквами, – як пише А. Оленська, – завжди мають
деяку напругу, недомовленість і навіть необережність. Однак,
Майдан став територією миру для Церков. Ті Церкви, які приходили
і приходять на Майдан у Києві, Львові, та і по всій Україні,
засвідчили Божу Любов і бажання кожного смертного жити чесно,
справедливо та гідно» [5]. Подібну думку висловлює й українська
співачка та активістка Р. Лижичко у своєму блозі: «Немає
нацистських, фашистських, антисемітських чи інших таких
настроїв в Україні. Нема, не було і не буде! В Україні співпрацюють
та співіснують всі церковні конфесії. Це означає, що мусульмани,
християни, євреї – всі разом. Спільна молитва за наш народ, за
Україну зараз це те, що може і повинно зупинити маятник смерті.
Адже кожен повинен робити те, що вміє найкраще. Політики –
шукати рішення, військові – стояти на варті, а всі мирні люди –
створювати потужну вібрацію позитиву та любові. Безглуздо
відповідати на одну істерику іншою. Ми всі знаємо, що з
божевільними сперечатися не можна. Але коли мова йде про таких
же людей, як і ми, настільки ж скривджених, змучених, часом
зневірених, нам всім потрібна Любов, Мир і Спокій» [4].
«Майдан це прообраз нового світу» [3], – наголошує філософ
С. Дацюк у своєму блозі. Світу, де навіть за умов утвердження
конфесійного плюралізму, представники найрізноманітніших
віровчень мають умови для свого розвитку, отримавши потужний
імпульс самоорганізації та взірець толерантного співіснування. Тож
сьогодні ми активно відстоюємо не лише наші громадянські права, а
й євангельські цінності: любові, справедливості та рівності. Наші дії
не можуть зводитися лише до фізичних акцій, ми повинні побачити
все очима віри і застосувати у цій боротьбі весь дарований
Творцемдуховний арсенал.
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СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В
АФРИКАНСЬКОМУ ТА АРАБСЬКОМУ МЕДІАПРОСТОРІ
Сучасний світ уже давно не можна уявити без його
інноваційних благ, наприклад, інтернету. Світова павутина стала, з
одного боку, глобальним охопленням інформаційного простору
(сама, по суті, створивши його), а з іншого, зворотнім рефлексом
глобалізації, що виявляється в звужені простору за допомогою
віртуалізації. Таким чином, ми маємо глобальне охоплення
інформації й локалізацію та сконденсування способу спілкування,
обміну культурами тощо. Тепер те, що було далеким, стало
близьким, чуже стало, якщо принаймні не своїм, то відкритішим,
знаним, упізнаваним.
Як би це не було боляче, але похизуватися такою іміджевою
політикою України, великим, адекватним віртуальним фондом ми
не можемо. Звичайно, робота проводиться, але скоріше мова може
йти про іміджеву рекламу української культури окремих
культурних, літературних, мистецьких, історичних інституцій, що
намагаються самотужки представляти культурний фонд нашої
країни.
Саме тому ми хочемо представити одну із локальних
репрезентант української культури у донедавна досить
заблокованому для України африканському та арабському
медіапросторі, що проводить, зокрема, Буковинський державний
медичний університет.
Однією з форм інтеграції українського мистецтва в світовий
культурний простір став розвиток навчально-методичних процесів
та розвиток Української освіти загалом, що з кожним роком стає
більш популярною. Досліджуючи цей напрямок міжнародної
співпраці, можемо констатувати, що робота навчальних закладів
України з міжнародними організаціями знаходиться у стані
розвитку.
162

Метою нашої доповіді є констатація та аналіз появи України у
медіа просторі країн арабського світу, зокрема Йорданії та Африки
(зокрема, про Гану та Нігерію).
Буквально сім років тому Буковинський державний медичний
університет розпочав прийом на навчання студентів іноземних
громадян. Серед них першими були студенти саме мусульманського
віросповідання та країн Африки. Тепер в нашому навчальному
закладі проходить навчання близько 850 іноземних студентів.
Приблизно 60% цих студентів – це громадяни Індії, менше –
Африки та Йорданії. Хоча, саме у порівнянні з минулим роком,
кількість йорданців, що навчаються у Буковинському державному
медичному університеті, значно зросла. Минулого року навчання на
підготовчому
відділенні
для
іноземних
громадян
при
Буковинському державному медичному університеті пройшло
близько 60 громадян Йорданії. 40 з них продовжили навчання на
першому курсі медичного вузу. Цьогоріч кількість охочих
навчатися на підготовчому відділенні, а далі і в університеті,
очікується більшою.
Провівши моніторинг та анкетування студентів іноземних
громадян Йорданії та країн Африки (а саме Гани та Нігерії), ми
виявили причини та фактори, що призводять до потреби
висвітлювати Україну та її культуру в світовій павутині, що дало би
змогу рекламувати країну та висвітлювати більше інформації про її
життя нині й історію зокрема. Відтак самим творити позитивні
події, культуру держави, що з року у рік викликає все більше
зацікавлення до співпраці.
На нашу думку, важливим є те, що ще у 2002 році була
підписана угода про співробітництво в галузі освіти і науки між
Міністерством освіти і науки України і Міністерством вищої освіти
та наукових досліджень Хашимітського Королівства Йорданія. У
цьому ж навчальному році керівництво країни, що виявляє бажання
до співпраці, видало закон, у якому йдеться про те, що їхні
громадяни, що їдуть на навчання у іншу країну, повинні проводити
своє навчання лише державною мовою країни, в якій вони
перебувають. Це значно піднімає рейтинг країни та змушує
працювати над тим, щоб взнати про країну, у даному випадку,
Україну як можна більше. Отже, спостерігаємо і зворотній процес.
Україна починає дбати про гостей з інших країн та їхнє перебування
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на своїй території. Під час підготовки до вступу до Буковинського
медичного університету абітурієнти інтенсивно вивчають
українську мову, знайомляться з культурою, традиціями та
звичаями України, що входить у їх навчальну програму
підготовчого відділення.
За словами студентів, як тільки вони почули про Україну та
почали сприймати її як потенційне місце свого перебування на
наступні 5-6 років, першим їхнім кроком був пошук будь-якої
можливої інформації, що висвітлена в інтернеті. З сорока опитаних
нами студентів іноземних громадян з Йорданї та двадцяти з країн
Африки 80% з них стверджують, що нічого ніколи не чули про
Україну. Проте інформація, що висвітлена про нашу країну в
інтернеті дає змогу скласти перше враження, яке, на жаль, не
завжди позитивне.
У сучасному світі робота над створенням позитивного
міжнародного іміджу будь-якої держави головним чином зводиться
до конструювання системи уявлень, образів в т.ч. стереотипів, що:
а) пов'язані з цією державою; б) вигідні для її народу й
керівництва;в) вкорінені у колективну свідомість тієї чи іншої
зовнішньої спільноти.
Крім такого «ядра», основними асоційованими з ним
інструментальними складовими міжнародного іміджу держави є:
а) інвестиційний клімат; б) туристичний потенціал та відповідні
інфраструктури;в) соціальні характеристики (якість життя, безпека,
рівень людського розвитку тощо); г) національні символи
(всесвітньовідомі представники країни, історичні події та місця,
зірки, бренди, ТМ тощо); ґ) імідж керівництва та/або керівників
держави;д) рівень освіти та міжнародної освітньої політики (що так
важливо у нашому випадку).
На основі нашого опитування серед студентів іноземних
громадян можемо виокремити наступні ключові домінанти іміджу
України, висвітленого в медіапросторі:
1)молода демократія, країна Помаранчевої революції;2)країна
відомих спортсменів (брати Клички, А. Шевченко, Я.
Клочкова);3)красиві жінки;4)політична нестабільність, дефіцит
політико-інституціональної спадкоємності, неефективність влади та
законодавства;5)невизначеність напрямків і стратегій подальшого
розвитку, відтак – непередбачуваність;6) негативний інвестиційний
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клімат, високі ризики в бізнесі, повсюдна корупція;7)загалом
кризова і небезпечна країна (інформація пов’язана з подіями у
Чорнобилі двадцяти восьми річної давнини);8)певна залежність від
Росії;9)невпливова, маловідома країна; 10)красива природа.
Для відповідей студентам було поставлено такі питання:
1) Що Ви знали про Україну до приїзду на її територію?
2) Що для Вас являє собою українська культура тепер?
3) Які чинники змусили Вас зупинити вибір саме на
навчальних закладах України?
4) Як Ви ставитеся до гендерного питання в Україні?
5) Чи існують в нашій державі такі традиції чи свята, що
незрозумілі для вас чи неприпустимі у порівнянні з Вашою
культурою?
Відповіді були різні, проте абсолютно однакові по своїй суті.
Також можемо констатувати те, що, не зважаючи на те, що
Йорданія та Африка є країнами абсолютно різними, проте погляди
їх студентів на Україну мало відрізняються.
Проте не варто робити однозначних висновків. Студент
першого курсу Буковиського державного медичного університету
спеціальності «Лікувальна справа» Алі Насер Алі розповідає, що
його прохідний бал дозволяв йому обрати будь-який навчальний
заклад в його країні. Але він чітко орієнтувався на інші навчальні
заклади. Хороший товариш його тата закінчив у далекі 80-ті роки
технічний вуз України (тодішнього Радянського Союзу). І за його
словами, залишився задоволений. У сім’ї Алі професія лікаря є
родинною. Важливу роль відіграло також і те, що син знайомого
його родини Халід Альбенна закінчив медичний навчальний заклад
на території України та по поверненню на Батьківщину склав іспит
зі спеціальності на найвищий бал серед однолітків, що одночасно
проходили навчання у різних країнах Європи.
Питання про гендерну рівність викликало у студентів громадян
Йорданії жваве обговорення. Справа у тому, що їх ображає те, що
на території України побутує думка, що права жінки пригнічуються
у їхній країні.
Студент тієї ж групи та спеціальності Амін Алкамі пояснює, що
ті старовірські традиції арабського світу, про які можна багато де
прочитати, насправді майже зникли, зустріти їх можна тільки
подекуди у Саудівській Аравії. Давно не існує сімей, де чоловік має
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кілька жінок, усі його друзі та одногрупники з сімей, де є одна
дружина та мама. Також їм приємно визнавати, що гендерне
питання не є таким, що гостро постає в Україні.
Студенти іноземні громадяни країн Африки на моє питання про
їх знання про країну, куди вони приїхали, викликає посмішку на
обличчі та змушує задуматися. Виявляється, що вони так само
нічого ні про Україну, ні про її культуру не знали. Проте існує і
зворотній ефект. Багато людей з їхнього оточення почали
цікавитися нашою державою після того, як вони розпочали тут
навчання. І вбачають тут значну важливість інтернету та засобів
масової інформації, адже вони не просто дають змогу спілкуватися
їм з домівкою та домом, але й ознайомитися батькам з
університетом. Мається на увазі, що інформація та новини сайту
Буковинського державного медичного університету є абсолютно
відкритими, а всі мистецькі події та заходи транслюються онлайн на
тому ж сайті.
Таким чином, процеси, що супроводжують нашу країну тепер
на усіх рівнях, насправді нікуди не діваються непоміченими.
Повернути минуле ми не можемо, проте можемо творити історію,
що достойно висвітлюватиме Україну в медіа просторі інших країн.
Навчання іноземних громадян є одним із таких способів, більше
того, що рівновагу між якістю та ціною для іноземних громадян тут
знайдено.
Список літератури:
1. Культурологія: навчальний посібник / за аг. ред. В. М. Пічі. –
Львів, 2003. – 235 с.
2. Щестаков В. Масова культура. – М, 1990. – 220 с.
3. http://ueimarocains.wordpress.com
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ПУБЛІЧНОСТІ
Найкращим обґрунтуванням етичних максим є створення
такого погляду на дійсність, який робить етичну поведінку
логічною, такою, що випливає сама собою із прийнятих аксіом.
Толерантність як етичну вимогу можна описати як логічну
поведінку в межах феноменологічного погляду на розмежування
публічного і приватного в житті індивіда.
У політичному дискурсі поняття публічного застосовується для
прояснення ідеї громадянського суспільства, демократії, самого
політичного як способу устрою співжиття людей. Під цим поняттям
мають на увазі доступність для громадян спостереження певного
суспільного процесу та можливість колективної участі у ньому.
Таке розуміння опозиції публічне/приватне підкріплене працями Х.
Арендт та Ю. Хабермаса. Так, публічне в Х. Арендт розкривається
двома характеристиками: 1) «все, що з’являється публічно, може
бути побачене і почуте кожним та має якнайширшу публічність» [1,
р. 50]; 2) публічність позначає і «сам світ, наскільки він спільний
для всіх нас та відділений від місця у ньому, що нам приватно
належить» [1, р. 52]. Ю. Хабермас стверджує, що «суб’єктом такої
публічності є громадськість як носій громадської думки» [2, р. 2].
Публічне визначається як єдність відкритості та спільності на
противагу конфіденційності приватної власності. Часто ці поняття
розташовують у такому ланцюжку: державне – публічне – приватне.
Відповідно, публічне виявляється простором між контролем та
свободою, що повинен залишатись нейтральним для формування
суспільно значущих дій індивідів.
Ідеї, що їх висловлювали Х. Арендт та Ю. Хабермас, були
спрямовані на відновлення віри у демократичний процес
налагодження співжиття людей, важливість конструктивної
комунікації, що має на меті вільний обмін думками та відбувається
в умовах ігнорування індивідом власного приватного життя.
Рецепції концепції Х. Арендт передбачають застосування до
167

поняття публічного двох метафор ‒ просторової та кількісної, що
поєднуються із традиційним розумінням цього поняття.
Так, кількісний підхід до розуміння публічного неявно
передбачає, що передусім колективна дія або дія, спостережувана
колективно, є публічною. Тобто, дії «публічної» людини або
організації виходять за межі її приватного життя, тому що відомі
«загалу», спрямовані до нього, до «всіх» (на загальне благо). Таке
уявлення призводить до виключення із публічного практичного
всього повсякденного життя пересічного індивіда, адже у ньому
існують лише індивідуальні дії, відкриті для спостереження
невеликої кількості людей, спрямовані на вирішення локальних
завдань. Просторове розуміння публічного передбачає дію індивіда
з місця, яке є відкритим для колективного огляду, тому зближує це
поняття із громадською, політичною сферами. Приватне життя
вважається таким тільки тому, що локалізоване, за загальним
уявленням, «вдома», «в колі знайомих та друзів». Вважається, що з
цього «місця» нічого публічного не зробиш, із нього потрібно
«вийти» у простір публічного. Однак, коли йдеться про розподіл на
державну, громадську, політичну, публічну, приватну сфери, слід
пам’ятати, що вони не еквівалентні просторовим локаціям.
Життєвий простір індивіда може бути розділений на приватну і
публічну сфери, а от фізичний ‒ ні.
Розуміння публічного та приватного як окремих сфер і разом з
тим уявлення про спорідненість публічного і колективного (або
публічного і політичного, публічного і громадського) призводять до
формування уявлення про повну відповідність приватного і
повсякденного життя. Індивід же не вирішує, як йому здається, долі
суспільства, коли їде на роботу, працює, спілкується з колегами,
заходить до магазину. Між тим, у всіх цих ситуаціях повинні
формуватись саме соціальні зв’язки, а не особистісні.
Феноменологічний підхід до даної проблематики суттєво змінює
перспективу: відбувається відмова від суджень про існування та
перенос акценту на інтенційну та конститутивну діяльність
суб’єкта. Тобто, об’єктом дослідження виступають не фактичні
обставини ситуації, а спосіб сприйняття ситуації індивідом, на
основі якого суб’єкт надає смисл ситуації та реагує на нього. Тому
публічне розуміється не як сфера, що формується скупченням
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людей чи доступністю спостереження їх дій, а як модус життя
людини.
Приватне і публічне не як сфери, а як настанови свідомості
розрізняються за присутністю/відсутністю особистісного ставлення
до ситуації. Публічна сфера існує тоді, коли індивід виходить за
межі «теплого» приватного світу у стосунки з людьми, що не
знають його особисто та у комунікації із ним керуються лише
взаємним визначенням соціальних ролей. Не слід вважати, що
приватна сфера автоматично закінчується враз за закритими
дверима приватної оселі та прощанням із сім’єю вранці. У випадку,
коли у спілкуванні із незнайомими/неблизькими людьми індивід
керується логікою приватних стосунків, він насправді не полишає
приватного світу. Це характеризується наступним чином:
перенесення уваги з дій інших на їх особистісні якості (мається на
увазі так звана «помилка атрибуції»), оцінка подій та явищ за
ознакою «подобається/не подобається», надмірна зосередженість на
власних емоціях та само презентації,. Саме цю логіку близьких
стосунків індивіди зазвичай привносять у свою повсякденну
діяльність та взаємодію із людьми, що не є власне близькими. І
через це таку діяльність вже не можна назвати публічною.
Публічність і приватність повинні розмежовуватись не за
зовнішніми критеріями, а за характеристиками типу участі індивіда
в ситуації. Справжня публічність полягає у відмові індивіда від
приватних інтересів, побудові не особистісних зв’язків з іншими та
діяльності на основі саме таких стосунків. Чому ж ці критерії не
вивести на перший план в концептуалізації відмінності між
приватним та публічним? Приватність у соціальній поведінці
означає орієнтацію індивіда на особисті взаємини на шкоду
виконанню соціальних ролей, орієнтацію на особистісні оцінки
ситуацій та інших всупереч вимогам до об’єктивного, професійного
ставлення тощо. Приватність як тип соціальної поведінки можна
діагностувати і у «публічних» діячів, і у цілих соціальних груп.
Публічність не досягається жодним кількісним показником, вона
полягає у специфічному соціально-свідомому ставленні до ситуації.
Отже, феноменологічний метод дозволяє описати такий спосіб
сприйняття ситуацій повсякденності, який із необхідністю
передбачає домінування ставлення до Іншого в кожній конкретній
ситуації відповідно до його соціальної ролі у цій ситуації. Тому
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індивідуальні
характеристики
Іншого
(як
стать,
раса,
національність, віросповідання тощо) за такого ставлення не мають
значення, а тому і не можуть викликати небажаних реакцій.
Толерантність набуває тут значення наслідку адекватного
усвідомлення типу ситуацій, у яких слід або не слід переходити до
особистісного ставлення. Індивід, що в соціальному житті
усвідомлює Іншого як «такого ж члена суспільства, як і я», діє
відповідно до соціальної ролі, визначеної ситуацією, та розуміє таку
ж поведінку Іншого, не може бути не толерантним.
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ВИЯВИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ
ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ
Проблема толерантності набула актуальності в нашому місті
нещодавно, тому що досить довгий час Одесу можна було вважати
майже
еталоном
толерантного
багатонаціонального
та
багатоконфесійного центру. Але останні політичні події багато в чому
погіршили ситуацію. Головна причина загострення проявів
нетолерантності – це поява у місті багатьох людей, які є прибічниками
виключно «руського світу», російської мови та пострадянського способу
життя. Окрім безпосередньо мешканців нашого міста, носіями такого
світоставлення є тимчасово переміщені особи зі Сходу України,
кількість яких у нашому місті вже перевищила 30000.
Сам факт появи у місті нових людей ще не є підставою говорити
про загострення суспільних конфліктів, тому що, наприклад, на появу
нових поранених з зони АТО мешканці міста реагують цілком
позитивно: намагаються поділитися продуктами, речами, ковдрами та
інше. Соціально-психологічних або екзистенційних конфліктів з
місцевим населенням не виникає, мешканці міста допомагають їм охоче,
бо бачать в них захисників і помічників. Ситуація з вимушеними
переселенцями значно гірша, і багато дослідників говорять про
можливість «соціального вибуху» в місті.
Якщо дослідити коріння проблеми «нетолерантності до
переселенців», слід навести вислів одного з координаторів служби
соціально-психологічної допомоги Катерини Ребрової: «Допомагаючи
переселенцям, багато одеситів стикаються з тим, що деякі переселенці
забувають сказати «спасибі», критикують допомогу, вимагають, а не
просять. Волонтери витрачають свій час, сили і кошти на допомогу
людям із зони АТО, у багатьох виникає почуття розчарування. За ним
приходить роздратування і, нарешті, втома та небажання допомагати і
вникати в історії, долі й проблеми людей» [1]. Пояснюється такий стан
речей наслідками посттравматичного розладу з якими зіткнулися
переселенці: тривожність, стан регресу, гострий стрес, «тунельність
мислення», психологічна лабільність і які впливають на їх поведінку.
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Волонтери організували продуктову допомогу для тимчасово
переселених осіб (далі ТПО), розселення та працевлаштування. Багато
мешканців міста підключились до допомоги, але значна частина
ставляться до кожного нового переселенця не тільки нетолерантно, а
навіть вороже. Пояснюється це передусім наступними факторами:
1.Багато одеситів вважають саме переселенців винними у зростанні
політичної нестабільності.
2.Багато ТПО, користуючись невизначеністю електронних баз у
волонтерських центрах, намагаються отримати гуманітарну допомогу
одночасно у всіх центрах, по кілька разів в день.
3.Більшість волонтерів вже самі перебувають у стані
психологічного стресу від величезного масиву роботи.
Отже, ми маємо три лінії протистояння: для одеситів і волонтерів
переселенці стали безликим безперервним потоком, який сприймається
як нахлібники. Для переселенців волонтери – це «годівниці», з яких
треба вибити побільше «дарів», а інші одесити переселенцями
сприймаються як «черстві бездушні люди», вороже оточення, в яке
переселенці були закинуті мінливостями злої долі. Зростає
невдоволення владою і соціальна напруженість.
Щоб побачити у іншої людині саме людину, навчитися ставитись
до неї з повагою, терпінням та всім тим, що є толерантністю, –
необхідно дещо змінити вихідні засади роботи з тимчасово
переміщеними особами. Поки їхніми проблемами займаються тільки
волонтери, поки мешканці міста не бачать реальних проблем побуту
ТПО, вони будуть «домальовувати» образ переселенця як ворога, який
зазіхає на їхню землю. Тому необхідно створити умови для
міжособистої комунікації – тобто персоналізувати соціальну допомогу
вимушеним переселенцям.
Щоб зробити можливим толерантну комунікацію між мешканцями
нашого міста та ТПО необхідно придержуватись наступного алгоритму:
1.Створення ЄДИНИХ баз даних про переселенців для всіх фондів.
В анкеті вказувати найбільш значущі для біженців проблеми (допомога
у працевлаштуванні, придбання медикаментів тощо).
2.Створення бази «кураторів» – звичайних мешканців міста, які
мають трошки вільного часу та є небайдужими до проблем міста.
3.«Персональна соціальна робота». Доброволець-городянин
отримує координати одного переселенця і стає його куратором.
В кураторство входить:
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а) оглядова екскурсія по місту, показ пам'яток, розповідь про те, як
переселенцям пощастило опинитися в саме такому чудовому місці (що
сприяє виробленню більш позитивної самооцінки і зняттю
тривожності);
б) спільна «культурна програма: відвідування театрів, виставок,
дитячих ранків тощо (сприяє зняттю стресу і підвищення адаптації);
в) консультування і допомога у працевлаштуванні, влаштування
дитини в дитячий садок/школу і т. п. (сприяє уточненню інтересів і
потреб біженців, виробляє вміння знаходження шляхів для подолання
перешкод і розвиток своїх здібностей).
Створення такої «персональної соціальної служби» могло б суттєво
зняти рівень соціальної напруги у місті та вирішити значну частину
проблем вимушених переселенців. Заходи, що запропоновані нами, є
дуже простими та не потребують значних фінансових затрат. Але
головне досягнення такого проекту – це повернення до вихідного змісту
поняття «людяності» – вміння побачити в несхожій на себе людині
рівного собі, вміння прислуховуватись до думки, яка відрізняється від
нашої. Автор не виключає можливість, що дехто з вимушених
переселенців можуть принести загрозу миру, особливо якщо згадати
численні терористичні акти у Одесі за останні пів року. Але якщо
залишити допомогу переселенцям у такому «годуючому» вигляді, в
якому вона є зараз, ми не зможемо своєчасно впізнавати та
випереджувати загрозу, яку потенційно можуть нести приїжджі.
Все ж таки толерантність має деякі межі – поки переселенці не
шкодять нашому місту та не беруть участь у терористичних актах, або
вандалізмі та вбивствах – ми повинні створювати умови для їхньої
соціальної адаптації, та боротися з ксенофобією до «донбасівців» з боку
одеситів, а може навіть створити «мультикультурні» умови, коли
переселенці отримають більш пільг, ніж мешканці міста (аналог моделі
Ч. Тейлора [2]). Але коли вони виходять за рамки закону, – саме тут і
завершується припустима межа толерантності – такими є нові реалії
розуміння цього терміну в сучасному українському суспільстві.
Список літератури:
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доступа с: http://vk.com/id22588311?w=wall22588311_1515%2Fall
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ΝΈΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΆ ΚΙΝΉΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΉ
ΠΡΟΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ
(NEW RELIGIOUS MOVEMENTS IN GREEK REALITY)
Σήμερα οι επιστήμονες συχνά χρησιμοποιούν τον όρο Νέα
Θρησκευτικά Κινήματα ή στα Αγγλικά (New Religious Movements) και
κάνουν μια προσπάθεια να το τυπολογήσουν. Βέβαια, στη σύγχρονη
επηστήμη υπάρχουν πολλές όψις και πολλές τυπολογίες σχετικά με αυτό
το νέο θρησκεύτικό φαινόμενο της εποχής μας. Το ζητούμενό αυτού του
άρθρου είναι να προσπαθήσουμε να συνειδιτοποιούμε μερικά πράγματα:
τι είναι Νέα Θρησκευτικά Κινήματα και πως να μπωρέσουμε να τα
τυπολογήσουμε.
Με τον όρο Νέα Θρησκευτικά Κινήματα (New Religious
Movements) ή Νέες Θρησκείες (New Religions) η σύγχρονη επιστήμη
των θρησκειών αναφέρεται σε ένα μεγάλο αριθμό από ομάδες,
μεμονωμένες οργανώσεις και δίκτυα οργανώσεων με θρησκευτικό
χαρακτήρα, που έκαναν την εμφάνισή τους από το τέλος του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου και εξής, δραστηριοποιούμενες τόσο στις χώρες
του λεγόμενου δυτικού κόσμου, όσο και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.
[1. σελ. 15]
Οπωσδήποτε ένας ορισμός αυτού του τύπου, που έχει, δηλαδή, ως
μοναδικό κριτήριο προσδιορισμού τη χρονική τοποθέτηση, φαντάζει
εξαιρετικά απλουστευτικός και αφηρημένος. Ωστόσο έχει προκύψει
περίπου ως αναγκαιότητα, λόγω του τεράστιου πλήθους, της
γεωγραφικής διασποράς και του ετερόκλητου χαρακτήρα των υπό
μελέτη ομάδων. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το
έργο της εξεύρεσης ενός ορισμού πιο περιεκτικού και συστηματικού,
που να αποδίδει ικανοποιητικά όλο το εύρος του φαινομένου. Κάτι
τέτοιο δεν σημαίνει βέβαια ότι στο εσωτερικό του ανομοιογενούς αυτού
συνόλου δεν είναι δυνατόν να γίνουν ταξινομήσεις. Τουναντίον μάλιστα,
η σχετική έρευνα έχει προτείνει πληθώρα τέτοιων κατηγοριοποιήσεων,
άλλοτε με βάση κοινές μεταφυσικές πεποιθήσεις και τελετουργικές
πτυχές, άλλοτε με κριτήριο την αποδοχή ή την απόρριψη των αξιών και
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αρχών της κοινωνίας εκ μέρους των νέων θρησκευτικών ομάδων, κι
άλλοτε, πάλι, ανάλογα με το βαθμό δέσμευσης των μελών τους και τον
τύπο οργάνωσης κάθε ομάδας. [1.σελ.19 - 20]
Όμως το πιο συνηθισμένο κριτήριο ταξινόμησης που συναντά
κανείς στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία αναφέρεται στην
ιδιαίτερη θρησκευτική και πνευματική παράδοση από την οποία
προκύπτουν ιστορικά ή με την οποία συγγενεύουν θρησκειολογικά τα
διάφορα κινήματα.
Με βάση αυτό το κριτήριο, λοιπόν, έχουμε:
1) θρησκευτικές κινήσεις που κατάγονται από τις μεγάλες
θρησκευτικές παραδόσεις της ανθρωπότητας, μονοθεϊστικές και μη. Εδώ
ανήκουν όσες προέρχονται από τον Ινδουισμό, τον Βουδισμό του Ισλάμ
και του Ιουδαϊσμού, όπου η έμφαση δίδεται στις μυστικές παραδόσεις
του Σουφισμού και της Καμπαλά αντίστοιχα και τις θρησκείες της
Ανατολικής Ασίας. Κυρίαρχο γνώρισμά τους είναι ο διαλογισμός. [2.
σελ. 197 - 202].
2) δεύτερη μεγάλη οικογένεια νέων οργανώσεων συνδέεται
οργανικά με το υπόγειο, αλλά ορμητικό, ρεύμα του νεώτερου
Εσωτερισμού, που αναβίωσε στην Ευρώπη από το 18ο αιώνα και εξής.
Στο υπέδαφός του ριζώνουν αντιλήψεις και πρακτικές όπως η μαγεία, η
μαντεία, η αστρολογία, ο πνευματισμός, ο αποκρυφισμός και η
θεοσοφία, Ο ευρύτατα διαδεδομένος στη σχετική βιβλιογραφία όρος
Νέα Εποχή (New Age) χρησιμοποιείται για να στεγάζει όλη την
τεράστια γκάμα των σύγχρονων εκδοχών και ερμηνειών της παράδοσης
αυτής, που, ως γνωστόν, έχει μακρά προϊστορία στον Ευρωπαϊκό χώρο.
3)Тρίτη υποκατηγορία νέων θρησκειών εκφράζει την αναβίωση του
Παγανισμού, που συντελέστηκε κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου
και ολόκληρο τον 20ο αιώνα. Εδώ μιλάμε για κινήσεις που επιχειρούν
να αναθερμάνουν το ενδιαφέρον για τις αυτόχθονες και εθνικές
θρησκείες, οι οποίες δυσφημίστηκαν στο παρελθόν ως ειδωλολατρικές
και εκτοπίστηκαν κατά την επικράτηση του Χριστιανισμού. Στόχος
τους, η ανάδειξη και αξιοποίηση του πολύτιμου αποθέματος
«ανώτερης», «φυσικής» ή «λαϊκής» σοφίας που υποτίθεται ότι κατείχαν
οι αρχαίοι λαοί – πό τους ιθαγενείς της Αμερικανικής ηπείρου και τους
σαμάνους της κεντρικής Ασίας, έως τους αρχαίους Έλληνες και τους
Αιγυπτίους.
4)Μια άλλη ομάδα εναλλακτικών κινημάτων έχει ως κεντρικό της
στόχο τη ψυχοσωματική θεραπεία. Οι ομάδες που προσφέρουν
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εναλλακτικές θεραπείες συνήθως επιχειρούν να κινηθούν στο επισφαλές
πλαίσιο που ορίζει η συνάντηση επιστήμης και μυστικισμού.
Δανείζονται στοιχεία από το χώρο της ψυχολογίας, της ψυχοθεραπείας ή
της ολιστικής ιατρικής και τα αναμειγνύουν με μεταφυσικές αντιλήψεις
και τεχνικές από το χώρο της θρησκείας. [4.σελ. 222 - 268]
Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας ευρύτατης γκάμας
ψυχοτεχνολογιών, όπως εύστοχα έχουν αποκληθεί, δηλαδή
εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας, αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης.
Θα κλείσουμε την απαρίθμησή μας με μια ετερόκλητη ομάδα
κινήσεων που αντλεί την ταυτότητά της από διάφορες πηγές, όπως η
λογοτεχνία του φανταστικού, ο χώρος των Media και της μαζικής
κουλτούρας, η λατρεία των λογής ειδώλων της μουσικής, του
αθλητισμού και του θεάματος, και η παραφιλολογία που σνδέεται με την
εμφάνιση εξωγήινων όντων. [3.σελ. 76]
Στο τέλος να πούμε πως αυτή η τυπολογία δεν είναι η απύλυτη και
είναι λίγο παλιά επειδή εμφανήστηκε στο τέλος του 20ου αι. Ομως κάθε
χρόνο στην Ελλάδα εμφανήζονται καινούργια θρησκετικά ρεύματα τα
οποία χρειάζεται λεπτομερής εξέταση.
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ФІЛОСОФСЬКИЙ ТА НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ПІДХОДИ В
АНТРОПОЛОГІЇ НОВОГО ЧАСУ
Новий час був багатою на події епохою, часом, коли бурхливо
змінювався увесь уклад життя європейців, їх світогляд та ставлення
до Бога, релігії, науки. Людина була проголошена царем природи і
володарем Всесвіту. Світ ставав усе «меншим», «білі плями»
зникали з його мапи, даючи оманливе відчуття завершення пошуків
terra incognita. Потрясіння від різноманітних наукових винаходів,
теорій, гіпотез одне за одним здригали наукову спільноту та її світ.
Одним з таких ударів стала поява роботи Ч. Дарвіна «Походження
людини і статевий відбір», де висувався постулат про те, що людина
еволюціонувала з мавпоподібних істот. Враження від цієї роботи
можна порівняти з громом, що несподівано розірвав небо у тихий
погожий день. Християнські клірики всі як один засудили вченого
за те, що він піддав сумніву догмат божественного погодження
людини, колеги-вчені – за те, що у гіпотезі Дарвіна не знайшлося
місця для так званій «проміжній ланці», що, вочевидь, було теж
пов’язано з неготовністю британської аристократії бачити на
початку свого родоводу мавпу. На голову вченого у великій
кількості посипалася сатира і всякого роду насмішки – художникикарикатуристи малювали Ч. Дарвіна у різних мавпоподібних
формах, від них не відставали памфлетисти і фейлетоністи.
Дісталось, правда, не тільки англійському натуралісту, але й усій
британській знатті – американський письменник-фантаст пише
серію про пригоди англійського лорда, якого виростила сім’я горил
(Edgar R. Burroughs «Tarzan of the Apes»). По цей день не вщухає
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шум, піднятий навколо злощасної праці великого вченогонатураліста, але як би там не було, дана робота була прийнята
наукою в якості основної гіпотези стосовно походження людини, не
зважаючи на всі перепони і колізії, що виникали біля неї.
Натуралістична (до речі, як і будь яка інша) антропологія
Ч. Дарвіна історично пов’язана із філософськими ідеями часів
Ренесансу, а саме – гуманізму. Це він породив специфічне
відношення до релігії та віри у Бога (християнського). Відродження
з самого початку виступило проти засилля католицької церкви в
усьому, що стосувалося впливу на формування духовного світу
обивателя, в тому числі сформувавши чітке розуміння того, що
людина є створена Богом істота. Протест проти церкви зрештою
еволюціонував з одного боку у відвертий атеїзм, з другого – у
протестантизм, який став реформаційним явищем, що
переслідувало своєю метою збереження релігії, хоча і ціною зміни
деяких її засад та форм прояву. Атеїзм дав початок розвитку
соціалістичним ідеям, антропологічним вченням, наукам,
прогресивним підходам у поглядах на розвиток суспільства. В
історії філософії прийнято вважати, що епоха Ренесансу поклала
кінець гегемонії теоцентричного уявлення про світ і дала початок
антропоцентричному світогляду, окрім цього вкоренилася думка
про те, що ця подія є однозначно позитивною відносно історії не
тільки західноєвропейської цивілізації, але й усього людства. Така
категоричність, безумовно, заслуговує на те, щоб розглянути
предмет її уваги під іншими кутами зору, наприклад, з боку
філософської антропології і одного з її засновників – Ф. Ніцше.
Словосполучення «Смерть Бога» (інакше «Бог помер») свого
часу, так само як і вищезгадана робота Ч. Дарвіна, «висадила у
повітря» інтелектуальну європейську спільноту, такого святотатства
собі не дозволяв ніхто, навіть атеїсти. Але якраз щодо останніх усе
зрозуміло – для них Бог взагалі фікція, те, чого ніколи не існувало і
існувати не могло. Для Ф. Ніцше все інакше – Бог помер, отже він
існував. Інша справа, чому він помер? Філософ дає відповідь на це
питання у характерній для нього емоційній манері: «Бог помер! Бог
не воскресне! Ми його вбили! Як втішитись нам, убивцям із убивць!
Найсвятіша і наймогутніша Істота, яка тільки була у світі, стекла
кров'ю під нашими ножами – хто змиє з нас цю кров? [1, с.701]».
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Філософсько-антропологічні погляди базельського філософа
спрямовані у першу чергу проти цінностей юдео-християнської
культури, в набагато меншій мірі вони стосуються атеїзму як
такого. Ф. Ніцше пропонує усунути поняття добра і зла, що є
основою всякої «нездорової» моралі, він звертає увагу на небезпеку
натуралістичного підходу у антропології, яка веде до того, що всяке
визначення духовності людини, що походить зовні, від вищих сил
(«Духу», «Бога») упирається у її зв’язок із тваринним началом: «Ми
більше не виводимо людину з «духу», з «божества», ми відсунули її
в стан тварин. Ми вважаємо її найсильнішою твариною, тому що
вона хитріша за всіх, – наслідком цього є її духовність» [1, с. 645].
Людина – істота в усіх випадках примітна, але Ф. Ніцше прямо
вказує на те, що людина для нього не «істота», цим він
дистанціюється від біологізаторських концепцій розвитку людини,
першочергово – дарвінізму. Людина для нього – це стан, один з
трьох, який до того ж легко втратити. Інші два стани – це тварина і
надлюдина, якщо зобразити їх ієрархічно, то спочатку буде йти
тварина, потім людина і власне – надлюдина. Тваринний стан для
Ф. Ніцше не є чимось поганим, набагато гіршим для нього є факт
«звеличення тварини» християнством як «людини», і у зв’язку з
цим створення умов для появи найграндіознішої події Нового часу
– «убивства Бога-творця».
Отже, різниця між натуралістичним і філософським підходом
до питання походження людини тут очевидна – якщо перший
«вбиває» Бога заради «самогенези» людини, то другий відносить
людське у сферу духовного, де роль Бога залишається «вакантною»
у Новий час і безперечною – в усі попередні епохи.
Списоклітератури:
1. Ницше Ф. Веселая наука / Ф. Ницше. – СПб.: Кристал, 1998. – 960
с. – (Сочинения в двух томах. Т.1). – С. 599-823.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК МЕТАФОРА
ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ТЕОРІЯМИ В ПОСТПОЗИТИВІЗМІ
Напевно, звичніше розглядати постпозитивістські концепції як
такі, що пропонують розмаїття методологічних стратегій,
пізнавальну невизначеність в хорошому її значенні, плюралізм і
відкритість. Для забезпечення цього всього потрібна конкретність
теорій, або парадигм, або науково-дослідницьких програм. Тож у
першому наближенні складається враження, що годі вести мову про
якусь узгодженість між теоретичними побудовами в межах цих
вчень. Коли наявна конкурентність і майже дарвінівська (як у
еволюційній епістемології) боротьба теорій за виживання, діалог
між ними може видатись неможливим. Тим більше, що
постпозитивізм антикумулятивістський в своїй основі, а тому не
сприймає схематизованої унітарності позитивістського зразка, де
відбувається просте додавання отриманих знань до вже наявних, і
це додавання не несе якісної перебудови всієї системи наукового
знання.
Тим не менш є підстави вважати, що метафора толерантності
може застосовуватись до характеристики взаємодії теорій в
постпозитивізмі. Сама наука поєднує в собі немало
амбівалентностей, внутрішньо суперечливих, двозначних рис.
Зупинимось на діалектиці консервативності й прогресивності, що
рівною мірою притаманні науці. Прагнення убезпечити теорії від
рішучих змін і, навпаки, зробити ці зміни основою їх
функціонування є індикаторами сприйнятливості тієї чи тієї теорії
до змін, до включення нових фактів, гіпотетичних конструкцій
тощо. При тому, що постпозитивізм заохочує мінливість, динамізм
у розвитку науки, ця плинність не стає хаотичною, а зміни не
стають самоціллю. Звідси різні критерії демаркації у критичному
раціоналізмі, ознаки парадигмальності знання у Т.Куна або
ефективність жорсткого ядра у І.Лакатоса.
Так, чи не найпершою асоціацією, що виникає в цьому зв’язку,
є не співмірність і несумірність теорій, які особливо чітко
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обґрунтовуються в історичній школі (Т.Кун, П.Феєрабенд та ін.). Та
все ж антикумулятивізм не означає різкого протиставлення
попереднього і щойно здобутого або відкритого знання. Частина
положень теорії, яка зазнає змін або поступається своїми позиціями,
переходить у будову теорії, що приходить їй на зміну. Це
забезпечує спадковість наукового знання, а відкритість як
визначальна ознака наукових теорій в цих концепціях передбачає
фундаментальну здатність сприймати інформацію, що здобувається
в науці, не просто як набір даних, а ще й як суму культурного
досвіду, що забезпечує існування наукової традиції і єдності
історичного розвитку науки.
Не менш важливий і синхронний момент взаємодії теорій, адже
вони не лише історично передають естафету одна одній, а й
взаємодіють в поточному методологічному просторі, де з-поміж
кількох теорій або парадигм обирається та, що найкраще виконує
евристичні, пояснювальні, логічні, інші функції. Причому цей
процес можна аналізувати, не вдаючись до деталей соціальнопсихологічної взаємодії наукових співтовариств і конкретних
вчених. Ми невипадково задекларували толерантність як
метафоричне зображення взаємозв’язку між теоріями.Важливо, що,
за
винятком
хіба
що
фальсифікаціонізму,
факти
в
постпозитивістських доктринах не спростовують теорію повністю.
Та навіть і у фальсифікаціоністьких моделях йдеться швидше про
спростовуваність як можливість, якій повинен задовольняти теорія,
а не про спростування її в кожному конкретному випадку зіткнення
з неузгодженими з нею фактами. Провідною ж настановою є та, за
якою аж доки не виникне і не утвердиться нова теорія, не може
йтися про спростування її попередниці. Особливо яскраво це
зображено
в
концепції
науково-дослідницьких
програм
І.Лакатоса.Та й питання вибору між теоріями ще в конвенціоналізмі
було сформульоване швидше як питання смаку і зручності,
простоти і довершеності, аніж відповідності якимось визначеним
стандартам наукової раціональності.
Додамо, що відійшовши від позитивіської уніфікуючої моделі
наукового знання, постпозитивізм утвердив метафізичні складові
наукових теорій як їх невід’ємну сферу. А це теж аргумент на
користь відкритості як риси наукового знання у постпозитивізмі. Бо
ж у неопозитивізмі теж була доволі струнка теоретична модель
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наукового знання, проте вона була створена загалом штучно, суто
логічним узгодженням елементів теорій між собою. Тоді як у
фальсифікаціонізмі, або в історичній школі філософії науки, не
кажучи вже про епістемологічний анархізм, єдність наукового
знання, його спадкоємність і внутрішня узгодженість досягаються
шляхом творчого синтезу, вільного поєднання теоретичних
тверджень і такого ж вільного вибору між теоріями.

182

Мирослав Мельничук,
к. філос. н., асистент кафедри філософії
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
Чернівці, Україна
ukrasa_@ukr.net

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЕПІСТЕМОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Характеризуючи будь-який соціальний феномен, ми неодмінно
вміщуємо його в систему ціннісних координат. Це означає, що ми
безпомилково можемо визначити своє ставлення до того чи того
явища як негативне чи позитивне. Здебільшого наша оцінка
збігається з оцінкою більшості. Така аксіологічна «синхронія» є
запорукою здорового розвитку суспільств та уособлює в собі
єдність цілей, прагнень та очікувань великих соціальних груп:
народів, релігійних спільнот тощо. Проблема толерантності
актуалізується в умовах, коли з’являються розбіжності в самих
цілях та способах їх досягнення.
Толерантність як соціальне явище та категорія моралі
традиційно вважається благом, адже терпимість до чужої позиції
одна з ознак здорового суспільства. Однак, поняття «толерантність»
саме по собі є суперечливим, зайвим буде вказувати на необхідність
окреслювати межі терпимості, адже абсолютна апатія до чужої
позиції неодмінно призведе до негативних наслідків, а надто коли
мова йде про загрозу життю. Інакше кажучи, толерантність явно не
належить до категорії тих цінностей, котрі ми називаємо
абсолютними (життя людини, свобода, краса, добро, істина тощо).
На наше переконання, в трактуванні поняття «толерантність»
наявна однобічність, що є серйозною проблемою сучасності,
зважаючи хоча б на той факт, що рівень нетерпимості в
глобальному масштабі залишається стабільно високим. Раз-по-раз
спалахують війни, з усіх закутків світу долинають тривожні сигнали
про «звірячі» розправи над власниками «альтернативної» думки.
Розправа над християнами в Єгипті, розстріл півтора сотні
студентів у Кенії, в кінці кінців воєнний конфлікт в нашій державі.
Зважаючи на це, необхідно звернути увагу на ті аспекти
толерантності, котрі зазвичай не беруться до уваги, розглядатимемо
її в контексті системи координат «знання – незнання». Для цього
необхідно прояснити кілька суттєвих моментів. По-перше:
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толерантність – раціональна процедура, а її аналіз слід здійснювати,
орієнтуючись на цю особливість. «Наші вчинки по відношенню до
тих, кого ми любимо, можуть бути безпечно віддані на волю
інстинкту, – писав Б. Рассел, – але наші дії по відношенню до тих,
кого ми ненавидимо, повинні контролюватися розумом» [2, с. 161].
Інакше кажучи, терпимість (або нетерпимість) – це наслідок
вольового зусилля, що контролюється нормами раціонального
мислення. По-друге: матеріалом для мислення є «знання», а тому
толерантність формується на основі обізнаності з протилежною
точкою зору. Окреслюючи рамки власної терпимості, ми неодмінно
маємо оперувати фактами, чітко розуміючи що саме нас не
влаштовує в альтернативній точці зору. Зі сказаного нескладно
зробити висновок, що проблема толерантності передусім є
проблемою епістемологічною, і тільки потім аксіологічною та
соціокультурною. Однак дослідження толерантності, в переважній
більшості, здійснюються саме з позиції соціальної значущості й
надзвичайно рідко звертають увагу на епістемологічну складову
цього явища.
Помістивши проблему толерантності в смислове поле
епістемології, перед нами відкриваються зовсім нові її грані.
Повертаючись до питання обізнаності з протилежною думкою як до
головного принципу формування терпимості (чи нетерпимості),
зауважимо, однак, що тут є свої труднощі, з котрими філософія вже
знайома кілька тисячоліть, і кореняться вони в скептицизмі.
Головною перепоною є проблема повноти знання, що
формулюється приблизно так: ми ніколи не можемо стверджувати,
що наше знання про предмет є абсолютно вичерпним. Відповідно
до такого наративу, ми так само не зможемо остаточно
сформулювати своє ціннісне ставлення до того чи того соціального
явища, бо ж не до кінця знаємо його.
Скажімо, знаючи про злочини і відверто деструктивні наміри
якоїсь спільноти ми будемо нетерпимі до її ідеології. Коли вина
злочинця повністю доведена, то ми засуджуємо його, караємо, або
навіть позбавляємо життя. Тобто, у випадку обізнаності, проблема
нетерпимості вирішується доволі просто. Справжні проблеми
починаються, коли мова йде про необхідність миритися з
протилежною точкою зору, коли ми ступаємо на територію
незвіданого, тобто коли ми стикаємося з власним незнанням.
184

Ми переконані, що проблема толерантності прямо пов’язана з
проблемами повноти знання і невігластва. Дуже легко вірити в те,
чому є беззаперечні докази, однак дуже важко вірити в те, в чому
ми не впевнені, а надто коли на те є підстави. Ця особливість
нашого мислення створює чимало проблем для людства, більшість
конфліктів виникає на підставі загальної недовіри до
альтернативної думки та від страху перед власним незнанням.
Тут простежується дуже чітка логічна послідовність. Незнання
породжує страх перед невідомим, який, в свою чергу, породжує
ненависть (нетерпимість). Скажімо, коли якась релігійна спільнота
є закритою для решти суспільства, всі її члени дали обітницю
мовчання і ніхто не знає які в них справжні наміри, то це є
підставою для нетерпимості, однак ненависть і неприязнь, яка в
даному випадку спрямована на членів цієї спільноти, насправді є
перетвореною ненавистю до власного невігластва «Сон розуму
породжує чудовиськ». Цілком закономірно, що така спільнота буде
піддаватися дискримінації, хоча їхня вина не доведена. Чи не в
схожій ситуації було християнство на зорі свого розвитку?
Справжньою проблемою є навіть не сам факт існування такої
епістемологічної ситуації, коли ненависть корениться в незнанні, а
вражаючі масштаби цього явища. То як з цим бути, як розв’язати
настільки кричущу несправедливість? Завдання нашої публікації
надто скромні, аби робити спроби дати відповідь на таке складне
питання, та і варто визнати, що однозначної відповіді не існує.
Однак у філософії існують позитивні приклади осмислення
проблеми власного незнання. Першим «відчайдухом», який
закликав нас подолати цю несправедливість, був афінянин Сократ.
Його відкритість до незнання є позитивним прикладом мислення,
що не заводить нас манівцями власного невігластва в тупикову
ситуацію відчаю, де народжується страх і ненависть, а культивує
терпимість до всього нового.
Філософський світогляд в цілому є яскравим прикладом
толерантного мислення, що виражає терпимість до альтернативи.
Як підтвердження цієї тези можна вказати на співіснування у
філософії протилежних точок зору на протязі всієї її історії. Так,
новітня філософія навіть має своїх «ідеологів» толерантності
мислення. Передусім, це К. Поппер [1], який обґрунтував концепт
«відкритого суспільства» і «відкритої раціональності». Вже
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цитований нами Б. Рассел, котрий вбачав майбутнє людства у
відкритості та терпимості до власного незнання.
Підсумовуючи наші міркування, зауважимо наступне.
Проблема толерантності цілковито знаходиться в компетенції
епістемології, позаяк головним при визначенні терпимості або
нетерпимості є обізнаність, тобто поняття «знання». В більшості
випадків нетерпимість є наслідком незнання, яке породжує страх
перед невідомим, а пізніше – ненависть. Тотальна закритість
суспільств є основною причиною конфліктів, а шлях до подолання
нетерпимості лежить через культивування відкритості мислення.
Толерантність – це передусім повага до чужої думки, а поважати її
можна тільки в тому випадку, коли припускаєш потенційну
хибність власної. Такий варіант подолання нетерпимості в
суспільстві пропонує концепт «відкритої раціональності», який, на
наше переконання, повинен стати базовим принципом розвитку
людства.
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ПЛЮРАЛІЗМ І ТОЛЕРАНТНІСТЬ: ПОТЕНЦІЇ ПЛІДНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ
Плюралізм і пов'язане з ним явище толерантності привертає
пильну увагу наукового співтовариства та набуває неабиякої
актуальності у зв’язку із потребами осмислення тієї ситуації, в якій
опиналася сучасна цивілізація в цілому, та наша держава зокрема.
Наразі, реалії сучасної України загострюють проблему подолання
політичних протистоянь, які, де факто, є наслідком світоглядних
розбіжностей та браку культури діалогу. Отож, подібні виклики
сьогодення, наче проблема інтеграційної політики, комунікації,
процесів глобалізації, проявів нетерпимості та дискримінації,
виникнення й зростання збройних конфліктів не лише між
державами, а й усередині окремих держав, вимагають пошуку
шляхів їх врегулювання, одним із таких дороговказів є практика
плюралізму та толерантності.
Попри те, що усталення ідеї толерантності обумовлено
конкретними історичними подіями та їх соціально-політичним
підтекстом, передусім, пов’язаним із релігійною вірою та
релігійною практикою, зміст цієї ідеї може бути інтерпретований
по-різному. Найпростіше розуміння толерантності можна
сформулювати так: «ти не чіпай мене – я не чіпатиму тебе», в
українській традиції зміст цього явища влучно розкривається
прислів'ям: «моя хата скраю, нічого не знаю». В детальному описі
можливих способів розуміння толерантності та плюралізму,
запропонованого В. Лекторським[1], найпростішому визначенню
толерантності відповідають моделі: «толерантність як байдужість»,
«толерантність як неможливість порозуміння» та «толерантність як
поблажливість».
Названі
моделі
тлумачення
толерантності,
вважає
В. Лекторський, вичерпали свій потенціал і, в сучасних умовах
розвитку цивілізації, навряд чи можуть бути плідними. Спільним,
для кожної з цих моделей, є уявлення про різноманіття, як
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своєрідний культурний релятивізм, в результаті імплементації якого
толерантність розуміється як «байдужість до існування відмінних
поглядів і практик, оскільки останні розглядаються як несуттєві
перед обличчям основних проблем», або як «повага до іншого,
якого я водночас не можу розуміти і з яким я не можу
взаємодіяти», або ж «толерантність виступає як поблажливість до
слабкості інших, що поєднується з певною часткою зневаги до них»
[1, с.49-51]. Отож, якщо раніше ці моделі дозволяли якось
співіснувати протилежним поглядам, то наразі проблема виявляє
нові аспекти, яких раніше просто не було. Тому що в умовах
мілітаризованої політики деяких країн світу, спричинені конфлікти
можуть мати катастрофічні наслідки, не лише для учасників
конфлікту, але й для світу в цілому. Позаяк, у сучасному світі різні
суб'єкти діалогу, чи то різні держави, чи різні культури, змушені
вирішувати спільні питання і повинні для цього якось розуміти
один одного, якось один з одним взаємодіяти.
Тому, зважаючи на згадане вище, розуміння толерантності «як
поваги до чужої позиції в поєднанні з установкою на взаємну зміну
позиції (і навіть в деяких випадках зміну індивідуальної та
культурної ідентичності) в результаті критичного діалогу» [1, с.54]
має всі підстави претендувати на роль оригінального, цікавого,
а головне ефективного погляду. Підґрунтям критичного діалогу
вже виступатиме не релятивізм, який «консервує сформовані
концептуальні та ціннісні системи і унеможливлює критичну
дискусію (дискусія неможлива, якщо у кожного учасника свої
критерії раціональності та обґрунтованості)» [2, c.3-4], а принцип
плюралізму, який прагне оптимізувати різні альтернативи, попри
безладному примноженню їхньої кількості.
Цілком прикметним є те, що принцип плюралізму не стільки
актуалізує існуюче різноманіття, скільки прагне організувати
конструктивний повноцінний діалог існуючих конкурентних теорій,
методів, картин світу, дослідницьких програм. Як зазначає
В. Швирьов «справжня діалогічність у конструктивній полеміці з
іншими підходами передбачає високу відповідальність і максимальну
напруженість щодо розгортання творчого потенціалу власної позиції.
Діалог, зрозуміло, зовсім не означає втрати принципів, якогось
розслаблення свідомості. Не поділяючи чужої позиції, здатна до
діалогу свідомість покликана водночас відходити од шанобливого
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ставлення до неї, розуміючи, по-перше, її основи і, по-друге,
припускаючи, що тут міститься якась правда, якась реальність, що не
вхоплюється, принаймні в належній мірі, з її власних позицій» [3,
с.147]. Як наслідок, збагачення власного досвіду та критичний діалог
усувають претензії релятивізму, який абсолютизує відносність
людського пізнання і, таким чином, паралізує ефективну практичну
діяльність.
Формування критичного діалогу можливе лише в контексті
визнання реально існуючого плюралізму, коли кожна теорія, ідея чи
концепція, на правах здорової конкуренції заявляє про свою
значущість, продуктивність та необхідність. «В цьому випадку
плюралізм виступає не як щось таке, що заважає моїй точці зору,
щось глибоко їй стороннє, але як необхідна умова плідного
розвитку моєї власної позиції і як механізм розвитку культури в
цілому. Це вже не просто плюралізм, а поліфонія, як висловлюється
Бахтін, тобто діалог і глибинна взаємодія різних позицій»[1, с.53].
Наприкінці наголосимо, що в сучасних умовах розвитку
нашої цивілізації, актуалізація ідеї толерантності та її практична
значущість залежатимуть від того, як ми розуміємо цю ідею.
Плідно практикуватиметься вона тоді, коли буде усвідомлена,
по-перше, в анти-релятивістському значенні, тобто у відмові
байдужості, консервації, зневазі, по-друге, на основі
плюралістичних позицій в формі відкритого, відповідального,
критичного діалогу.
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ДИСЦИПЛІНАРНІ ГОРИЗОНТИ ТОЛЕРАНТНОСТІ: НА
ШЛЯХУ ДО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ГУМАНІТАРИСТИКИ Й
ПРИРОДОЗНАВСТВА
Гуманітарні науки виникли й розвивалися згідно з принципами
толерантності, позаяк гуманітарно-наукове знання – це необхідний
епістемологічний компроміс між детермінованою природою фактів
природознавства й ірраціональною сутністю людської душі.
«В.Дільтей наголошував на цьому, вважаючи, що можна зняти
розбіжність між трансценденталістською точкою зору (природа
визначається свідомістю) і об’єктивно-емпіристською (розвиток
духу визначається природою), поставивши її як проблему наук про
дух. Ця проблема може бути вирішена через доведення об’єктивної
реальності внутрішнього досвіду, підтвердженням реальності
зовнішнього світу; при цьому наше внутрішнє життя переноситься в
і на зовнішній світ, формуючи духовні явища, духовні сутності»
[2, с. 47].
Якщо розуміти толерантність як компроміс, то можна
стверджувати, що методологія гуманітарних наук є теоретичним
полотном проблеми толерантності. Саме в контексті формування
гуманітарних наук вперше було поставлено завдання подолати
гостроту протистояння «феномена» і «ноумена», світу наявного і
належного, емпіричного спостереження і теоретичного аналізу тощо.
В.Дільтей, намагаючись «синхронізувати» природознавство і
гуманітаристику, заклав фундамент для зворотної методологічної
інтеграції. Виявивши неспроможність побудувати гуманітарні
науки «за зразком» природознавства, філософи звернули увагу на
позитивний потенціал гуманітарних програм у природознавстві.
Зрештою це призвело до формування так званого постнекласичного
ідеалу науки, де звичні для гуманітарних наук цінності беруть
активну участь у освоєнні природи. На думку багатьох вчених,
найяскравішою демонстрацією синтезу емпіричних фактів та
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суб’єктивних ціннісних настанов є історія. «В історії вивчаються
просторово-часові
історичні
тенденції.
Використовуються
неформалізовані історичні концепції для пояснення подій. У
з`ясуванні істини в історії слід враховувати суб’єктивізм історичних
джерел, аксіологічні, психологічні фактори, цільові настанови
людей» [4, c. 27].
Однак окреслений нами підхід до порівняння гуманітарних наук
і природознавства, заснований на ідеї толерантності, знаходить і
своїх противників. Дійсно, прагнення до вічного компромісу,
намагання залагодити всі конфлікти призводить до монотонності
світоглядних позицій науки, що зрештою робить науку нездатною
протистояти новим методологічним і світоглядним викликам. Сам
В.Дільтей – родоначальник «наук про дух», зосереджував свою увагу
на психології, намагаючись адаптувати її методологію до стандартів
природознавства. Однак В.Мазилов зазначає наступне: «Навряд чи
варто заперечувати, що до психології можна застосувати загальні
стандарти наукового мислення і логіки наукового пізнання. Тому
філософський і загальнонауковий рівні методології, що задають
загальні правила мислення, обґрунтування, безумовно повинні бути
присутні в свідомості наукового психолога. Однак, найбільш важливі
для психології – власне психологічні методологічні уявлення, власна
методологія психології. Підкреслимо, що вкрай небезпечно вважати,
що для психології підходять розробки, отримані на матеріалі
природознавства. Дуже часто вчені роблять узагальнення, які зовсім
невиправдані (позаяк за ними немає конкретних спеціальних
досліджень), згідно з якими природничо-наукові стандарти
поширюються на область всієї психології» [1].
Отже, ідея несуперечності є утопічною, тому необхідно
відзначити і негативні аспекти толерантності. Толерантність в
методологічному (і не тільки) контексті знищує світоглядну
оригінальність, автентичність та унікальність того чи того підходу,
«підганяючи» його під загальні критерії. Тому первинне розуміння
толерантності, яке було сформоване в методологічній свідомості
гуманітарних наук В.Дільтеєм, є нежиттєздатним і зрештою
призводить до крайнощів. Зокрема, в психології це були:
«біхевіоризм» та «віталізм». Очевидно, що у контексті окресленого
нами протистояння гуманітарних наук та природознавства
необхідно намітити нові горизонти розуміння толерантності, котрі
191

були б більш продуктивні та забезпечували конструктивне
протистояння «наук про природу» та «наук про дух». На нашу
думку, виходом з цієї дилеми може бути методологічний
плюралізм, що допускає наявність кількох (іноді зовсім
протилежних одне одному) підходів розуміння світу. В контексті
нашої проблеми можна постановити, що поняття толерантності у
сучасній філософії та методології науки передбачає рівнозначність
натуралістичного та духовно-практичного способів освоєння світу.
Цю тезу влучно охарактеризував філософ Я.Хакінг: «Ідеальною
метою науки є не єдність, а велична множинність» [3].
Отже, проаналізувавши поняття «толерантність» у контексті
становлення гуманітарних наук, ми виявили його взаємозв’язок із
методологічним проектом гуманітаристики. Цей взаємозв’язок
можна зобразити як спробу «синхронізувати», дотримуючись
принципу толерантності, методологічні стратегії природознавства
(скажімо, фізики чи математики) і гуманітарних наук (скажімо,
психології, історії тощо). Однак поступово ми з`ясували й негативні
аспекти толерантності, що трактуються як вразливість уже
«адаптованих» методів до нових викликів і нових фактів.
Відповідно і було запропоновано нове розуміння толерантності як
плюралістичності, а не компромісності методології. Такий підхід
дозволяє зберегти унікальність, автентичність та позитивні аспекти
кожного підходу (гуманітарного чи природничо-наукового), при
цьому не загострюючи конфлікту між ними.
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ЦІННІСНІ КОЛІЗІЇ ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ В
КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ МЕЖ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДО
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ
На сучасному етапі людство все більше переймається питанням
якості життя, а також його подовженням. Вже не має нездоланної
перешкоди лікування цілої низки захворювань, які колись здавалися
невиліковними.
Винайдення
антибіотиків,
противірусних
препаратів здійснило значний прорив в збереженні життя людини.
Проте, на тлі технологічного поступу і впровадження різноманітних
інновацій в медичну сферу, в останні роки дедалі більш
дискусійним залишається питання трансплантації органів.
Трансплантація(відлат.transplantatio – пересаджування) – метод,
що
полягає
в
пересадціреципієнтуорганаабо
тканини(трансплантата), взятих у донора, а також клонованих
тканин, штучних імплантатів(електронних, металевих та інших),
найчастіше методом хірургічного втручання. Розрізняють такі види
трансплантації: 1) аутотрансплантацію – пересадку в межах одного
організму, 2) алло- або гомотрансплантацію – пересадку в межах
одного виду, 3) ксенотрансплантацію – між різними видами [1, с.
176].
Якщо перший вид трансплантації і його доцільність та ціннісна
виправданість є очевидними, тобто його часто використовують при
опіках, коли пересаджують власну шкіру пацієнта, і питань він не
викликає, то стосовно алотрансплантації та ксенотрансплантації
варто обміркувати проблему детальніше. Одним з найгостріших тут
постає питання забору органів. Саме тут у середовищі
представників різних віросповідань виникають безліч дискусій.
Більшість представників християнства, зокрема, православної
церкви вважають тіло людини і її душу єдиним цілим [2, с. 43]. Тож
панує переконання, що й ховати людину мають, не відокремлюючи
частин від тіла.
Як відомо орган є таким, що підлягає трансплантації, якщо з
моменту смерті пройшло не більше встановленої межі годин (в
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середньому це 6-10 годин). А, отже, за релігійними канонами, в цей
час душа все ще перебуває біля тіла, і, згідно з постулатами віри,
відокремлення розцінюється ледь не як наруга над тілом.
З іншого боку, саме християнство дуже позитивно оцінює
роботу лікаря: наприклад, всім відомий факт поєднання фаху
лікаря, професора медицини – новатора і єпископського служіння
Лукою Войно-Ясенецьким (1877-1961). І допомога нужденному, а
отже, й хворому, становить позитивний аспектом, заохочуваний
християнством. Згадаймо цитату «і порох повернеться у землю,
звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав» (Еклезіаст
12:7). Одразу ж виникає логічне питання: якщо можливо
продовжити життя людині, взявши частину іншого тіла,
перебуванні в якому душа вже не потребує, то чи не варто це
розцінювати як прояв найвищого блага, найбільшої допомоги, яку
може надати лікар?
Саме тут стикаємось з рядом проблем як релігійного, так і
соціального характеру. А саме: хто візьме на себе відповідальність
визначити остаточний факт біологічної смерті? Як відомо, так
званий «ідеальний донор» – це молода здорова людина, смерть якої
настала в разі нещасного випадку, коли порушені функції певної
частини тіла призводять до змін в організмі, що несумісні з життям,
але інші системи і органи перебувають у задовільному стані. Не
будемо перераховувати численних випадків виходу з коматозного
стану навіть через 20-30 років, не кажучи вже про поняття
летаргічного сну, коли всі системи організму перебувають у
настільки пригніченому стані, що визначити наявність чи
відсутність тиску, пульсу не завжди вдається навіть за наявності
спеціальних приладів.
Актуалізується тут й етично релевантне питання про чесність і
професійність деяких медичних працівників, адже в нашій країні і
саме медичне обладнання, і стан з корупцією залишають бажати
кращого. Чи не перетворимо ми виконання Божої заповіді про
допомогу ближньому на ринок з продажу органів однієї людини для
продовження життя іншої, а лікаря – на «великого суддю», який має
право на рівні з Богом визначати найбільш глобальне питання –
питання життя і смерті людини? Питання риторичне і вимагає
поглибленого експертного осмислення та обговорення з
урахуванням конкретних соціальних реалій.
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Отже, порушена проблема пов’язана з низкою колізій етичного
характеру, і відповідно, остаточне визначення ставлення до
ціннісної
значущості,
прийнятності
чи
неприпустимості
трансплантації органів має не суто медичний вимір, а залежить і від
світоглядних орієнтирів, переконань, і часто – релігійної традиції,
що задає координати життєвого самовизначення певним людям і
спільнотам. Осмислення цієї проблеми неминуче торкається і
прикладних вимірів толерантності, зокрема, проблеми меж
толерантності в ситуаціях втручання технологій в корегування
природних даних людини.
Список літератури:
1. Крысин Л.П. Толковыйсловарьиноязычныхслов / Л.П. Крысин. –
М:Русскийязык,1998.
2. Лука (Войно-Ясенецкий), святитель. Дух, душа и тело / Лука
(Войно-Ясенецкий). – Брюссель: Жизнь с Богом, 1978.

195

Андрій Калитюк,
студент філософсько-теологічного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
Чернівці, Україна
povudlo@gmail.com
Науковий керівник – к.філос.н. асист. Манчул Б.В.

ПРОБЛЕМА ІДЕЙНОГО ТОЛЕРУВАННЯ ЕВТАНАЗІЇ В
ЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ
Проблема евтаназії торкається безлічі питань. Чи має людина
свободу волі, яка може бути спрямована на власну смерть? Якщо
людина зважується на евтаназію, то це є проявом доброї чи злої волі? Чи
є у людини взагалі право на смерть? Тема свободи волі людини
сформувала ще один підхід до осмислення теми евтаназії в історикофілософській думці, в якій можна віднайти різні відповіді на питання, чи
має людина право приймати рішення про час своєї смерті?
Так, можна виділити думки тих авторів, які вважали, що свобода
волі від самого початку дана людині. Але й тут позиції філософів
розділяються: одні вважали, що позбавлення себе життя (чи то у формі
самогубства, або евтаназії) – це прояв злої волі; інші знаходили
моральне виправдання таким вчинкам.
Цікаві міркування Аристотеля з цього питання. Поряд з
мимовільними діями, які здійснює людина не за власною волею, і
довільними діями, в яких вона реалізує свої бажання, Аристотель
виокремлював особливий клас змішаних дій, які людина робить за
власною волею, але під жорстким тиском обставин (наприклад, обирає
смерть, оскільки не може терпіти фізичні страждання, знаючи, що надії
на одужання вже немає) [1, с. 96].
Заперечення права на позбавлення себе життя знайшло
відображення в середньовічній релігійній філософії. Евтаназія, а також
всі прояви самогубства, стали розглядатися як результат диявольської
злоби. Так, християнська філософія стверджувала, що життя людини
знаходиться в руках Бога, а тому чинити такі дії це гріх. Про
позбавлення себе життя писав і Т.Аквінський: «Воно суперечить
природним нахилам людини до збереження життя й милосердя до себе;
воно є злочином і проти суспільства; головне ж – це виклик Богу, який
дав людині життя» [2, с. 46].
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У зв'язку з цим потрібно підкреслити й особливе розуміння поняття
страждання в християнській філософії. З одного боку, страждання є
результатом гріховності людини, воно дане Богом за гріхи. З іншого –
страждання є випробуванням. Але в будь-якому випадку його треба
приймати з покорою. Звідси евтаназія розуміється як прояв злої волі
людини, яка діє всупереч волі Божественній. Людина не має права
розпоряджатися своїм життям. Християнське розуміння людського
життя відкидає саму можливість його самовільного припинення. У
новітній філософії описаний інший підхід, що пов'язаний з розумінням
свободи волі людини і її права розпоряджатися власним життям. При
цьому деякі філософи категорично заперечували існування поняття
«вільна воля», але вводили в свою термінологію таке поняття, як
«свобода». Але що значить в цьому випадку свобода?
Г. Ляйбніц писав, що свобода людини є, по суті, «свободою дій»,
але вона має свої ступені і різновиди [4, с. 174]. При визначенні свободи
людини повинен враховуватись характер необхідності, з якою їй
доводиться стикатися. Смерть в даному випадку є метафізичною
необхідністю. Людина не може втекти від смерті, але може керувати
часом коли вона настане. Найважливіший вияв такої свободи, за
Ляйбніцом, – мотивованість людських вчинків.
Окремий підхід до проблеми евтаназії можна відшукати в теорії
природного права, в працях Арістотеля, Т. Гоббса, Дж. Локка, Г. В. Ф.
Гегеля, Ш.-Л. Монтеск'є, Д. Дідро, І.Канта, Ж.-Ж. Руссо та ін. Суть її в
тому, що одночасно з правом, яке створене людиною (закони, право та
ін.), існує особливий різновид прав – сума вимог, які спричинені
природою людського буття. Дж. Локк, один із засновників поняття
«природнє право», стверджував, що «людина народжується, маючи
право на повну свободу і необмеженість в користуванні всіма правами і
привілеями природного закону ... і за своєю природою володіє владою
охороняти свою власність, тобто своє життя, свободу» [5, с. 310].
Наприкінці XVIII ст. було визнано право людини на життя [3]. Але
питання про право на смерть так і залишалося відкритим. Хоча в цей
період і в подальшому багато мислителів говорили про потребу
визнання і права людини на смерть, оскільки право на добровільну
смерть є таким ж природнім, як і право на життя.
Так, А. Шопенгауер стверджував, захищаючи право людини на
смерть: «єдиною гідною метою є приємний і безболісний кінець: кінець
не від хвороб, не від страждання, що супроводжується агонією, а
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безболісна смерть, без боротьби за життя, без хрипів, без агонії» [7, с.
183].
Аналогічні ідеї висловлював і Ф. Ніцше: «Існує право, за яким ми
можемо забрати в людини життя, але немає права, за яким ми могли б
відняти у неї смерть» [2, с. 285].
Постановка питання про право на смерть, як зазначалося в історії
філософської думки, є парадоксальною і вимагає уточнень. Людина має
право як на життя, так і на смерть. Обидва ці права настільки тісно
пов'язані, що є ніби сторонами однієї медалі, при цьому такої крихкої та
делікатної, що необхідна особлива обережність у поводженні з нею.
Однак з правом на смерть виникає значно більше питань, ніж з правом
на життя.
Чи не є евтаназія спробою виправдати байдужість суспільства до
хворих на рак, пацієнтів, що знаходяться в комі чи інвалідів з
дитинства? На думку прихильників евтаназії, такі люди нещасні,
приречені на існування, яке є гіршим ніж смерть, відтак легка і швидка
смерть є для них істинним благом. Але, можливо, нещасними є зовсім
не вони, а ті, хто змушений знаходитися поряд з ними? Право на смерть
є правом людини вирішувати свою долю самостійно і гідно. Але, як і
багато інших прав, це право залишається джерелом розбіжностей,
особливо тоді, коли стикаються інтереси особистості, держави і
суспільства в цілому.
Таким чином, виникає питання: чи існує право на смерть і чи
випливає воно з визнання права на життя? В історії філософської думки
можна зустріти декілька відповідей на це питання. Одна з них
стверджує, що право на смерть проявляється як реалізація людини свого
права на життя. Якщо ми визнаємо право людини на життя, то не
можемо не визнати і її права на смерть (такою, до речі, була думка Ф.
Ніцше).
Друга відповідь ґрунтується на тому, що право на смерть випливає з
права людини на гідне життя (така позиція Ф. Бекона). Негуманно і
аморально примушувати людину жити, яка, помираючи в муках, молить
про смерть. Щоправда, свобода волі передбачає і відповідальність (і
моральну, і правову) того, хто прийняв рішення і хто це рішення
виконав. Використовуючи свободу волі, людина робить вибір, а
відповідно, несе відповідальність за наслідки.
Моральна відповідальність людини за скоєний вчинок може бути
тільки в тому випадку, на думку більшості філософів, якщо у неї був
198

вибір. Чи є вибір у безнадійно хворої людини – питання непросте, як і не
прості й інші питання: хто повинен нести відповідальність у випадку
евтаназії – смертельно хвора людина, що прийняла рішення про смерть,
чи той, хто евтаназію здійснив?
Ціла низка філософів (серед яких І. Кант) відповідали на ці питання
ствердно: і той, хто прийняв рішення про евтаназію, так і той, хто це
рішення реалізував. При цьому, якщо думки філософів при відповіді на
перше питання ще розділялися (так, Ф. Бекон вважав, що прийняття
рішення про власну смерть засуджувати не можна, тоді як С. Л. Франк,
вважав, що той, хто прийняв рішення про смерть повинен нести
відповідальність), то при відповіді на друге питання більшість
мислителів стверджували, що ті, хто допомагав вчинити таку дію, теж
повинні бути покарані (аж до кримінальної відповідальності) [6, c. 15].
Отже, запеклі суперечки, що ведуться навколо свободи волі, ще з
часів Сократа, викликані особливою життєвою значущістю цієї
проблеми, що особливо гостро проявилася в осмисленні такого
феномена, як евтаназія. Від розв’язання проблеми свободи волі
залежить визнання відповідальності людини за свої вчинки, в тому числі
і під час прийняття рішення про власну смерть, а тим більше, при
допомозі у смерті іншої людини. У зв'язку з цим в історикофілософській думці чітко виокремились два напрямки: один, що
виходить з визнання свободи волі людини, підкріплений її правом на
смерть, та інший, котрий стверджує, що людина не може вирішувати
питання про час своєї смерті, так само як і смерті іншої людини, навіть
на її прохання, оскільки, що все підкорене Божому промислові, й
людина повинна відчувати до нього пієтет.
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НАУКА І РЕЛІГІЯ ТА ТОЛЕРАНТИЗАЦІЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ
У СВІТОГЛЯДІ СУЧАСНОЇ ОСОБИ
Розвиток сучасного суспільства, його соціально-політична
напруженість, агресія та інші небезпечні явища існування людства
(війни, тероризм, нігілізм, схильність до шкідливих стереотипів,
природні та суспільні катаклізми) змушують науковців, дослідників
різних сфер діяльності людства звернути увагу на такий складний
феномен співжиття, як толерантність.
Толерантність, як відомо, – це принцип, що базується на повазі,
здатності без агресивності сприймати думку, поведінку,
самовираження та спосіб життя іншої людини, чиї ідейно-ціннісні
норми відрізняються від власних. Як життя суспільства, так і життя
окремого індивіда розвивається через появу нових ідей, теорій,
поглядів та думок. Протягом історії їх промайнуло чимало.
Звичайно, така багатоманітність позицій і світобачень в ході історії
досить часто створювала дискомфорт у суспільстві. Але з плином
часу, розвитком і трансформацією людства з’являється розуміння
того, що наша планета є не такою великою, вона є місцем існування
багатьох особистостей, з різними поглядами на життя; вона є
вмістилищем різних феноменів буття, які так чи інакше відіграють
важливу роль та мають право на існування. Феномен толерантності
сьогодні є показником та регулятором відносин не тільки між
людьми, а й між різними сферами їх життя. Саме тому серед безлічі
культур, релігій та думок, що притаманні різнім людям в різних
куточках планети, окреслилась проблема толерантності між двома
найголовнішими сферами людського буття – наукою та релігією. У
своїй доповіді ми спробуємо дати дефініцію їхній взаємодії та
співвіднести їх.
Науковий світогляд є системою філософських, політичних,
моральних, правових, наукових, естетичних переконань та поглядів,
які формують людину і її ставлення до навколишнього світу. Він
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дає змогу людині побачити світ з іншого боку, пізнавати його,
висвітлює наукову картину світу (система уявлень про
найзагальніші закони будови й розвитку Всесвіту та його окремих
частин). Ця наукова картина світу є елементом світогляду людини,
адже кожен має певне уявлення про те, «звідки взявся світ», «як
з'явилося життя на Землі». Наразі ми використовуємо науковий
світогляд для подальшого розвитку як людини, так і світу загалом.
З науковим співіснує релігійний світогляд, що спирається не на
знання й логічні наукові аргументи, хоч у сучасних релігійних
вченнях, зокрема в неотомізмі, це широко використовується
(«принцип гармонії науки і релігії»), а на віру, надприродне
(трансцендентне), що обґрунтовується релігійною догматикою. Це
забезпечує усталеність релігійно-світоглядних настанов і віровчень,
які мають тисячолітню історію. Сприяє релігія й солідарності
віруючих: священні ідеали, що відтворюються постійними
обрядами, забезпечують певну духовну «соборність» індивідів.
Виконуючи компенсативно-терапевтичну (морально-«лікувальну»),
комунікативну функції, релігія сприяє безконфліктному зв'язку,
певній злагоді, солідарності конфесійних груп, етносів. Її ритуали
істотно збагачують палітру людського мистецтва (живопис, музика,
скульптура, архітектура, література тощо). Релігія є особливою
формою свідомості, що ґрунтується на вірі в Бога – Творця світу. Як
зауважував сучасний науковець П. Щербань, «Бог існує для тих, хто
вірить у Нього. Головне призначення наукового світогляду –
відповісти на запитання: «Який є світ?», а релігійного – «Як жити у
світі?» Тож краще було б, якби вони не ворогували між собою.
Релігія звертається до почуттів людей і в цьому подібна до
мистецтва. А тому слід позбутися зневажливого ставлення до релігії
і разом з тим не поспішати відмовлятися від матеріалістичних
переконань... Що ж до дискусій на світоглядні теми, то вони були і
будуть, але корисними стануть лише при повазі до опонента.
Цілком може статись, що погляди опонентів не стільки суперечать,
скільки доповнюють один одного» [Цит. за: 2].
Отже, для нас прийнятним є таке визначення світогляду:
«Світогляд є системою принципів, знань, ідеалів, переконань,
ціннісних орієнтацій, надій та вірувань, котрі визначають діяльність
індивіда або соціального суб’єкта, є формою його суспільної
самосвідомості, через яку суб’єкт усвідомлює свою соціальну
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сутність й оцінює духовно-практичну діяльність. Світогляд інтегральне духовне утворення, яке спонукає до практичної дії, до
певного способу життя та думки. У структурному плані прийнято
виокремлювати в ньому такі рівні, як світовідчуття,
світосприйняття та світорозуміння [1, с. 30]». А тому можна
зробити висновок, що світогляд є системою як наукових, так і
політичних, філософських, правових, естетичних, моральних
понять, поглядів і переконань, що визначають ставлення людини до
навколишнього світу. І повноцінним він є тоді, коли в ньому
присутня ціннісна взаємодія, толерантне співжиття наукових та
релігійних настанов, яке не обов’язково передбачає їх прийняття за
базові принципи життя, але створює гармонійне та цілісне бачення
світу.
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ЕТНОРЕЛІГІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ В ІКОНОГРАФІЇ
Людина, яка працює у будь-якій сфері діяльності, повинна бути
добре обізнаною у своїй справі. А така сфера мистецтвознавства, як
іконопис вимагає обізнаності не лише у галузі мистецьких наук, але
також знань і певних богословських аспектів у справі створення
ікон. Крім того, художник, який працює у релігійно-мистецькій
сфері, виокремлюється з-поміж інших митців, що працюють в
інших галузях мистецтвознавства.
У вузькоспеціальній літературі з іконографічної проблематики
дослідники зазвичай пишуть про техніку та способи написання ікон,
зосереджуючи свою увагу на підготовці матеріалу для створення
ікон [8, с.289-303; 9, с.386-404; 2, с.33-45], ведуть суперечки про
доцільність використання того чи іншого стилю в іконописному
зображенні, є навіть довідник для іконописців як робити
найменування та надписи на іконах [13].
Так, наприклад, Т.Єрьоміна, розповідаючи про мистецтво
створення ікон відсилає читача до «Єрмінії» Діонісія
Фурнографіота (1707–1733pp.), де виокремлює такі глави: «Як
роботи відбитки із зображень», «Як підготовляти вугілля для
малювання», «Про приготування пензлів», «Як перепалювати і
розводити гіпс», «Як гіпсувати ікони» і т.д. [4, с.30], опускаючи при
цьому важливу, на наш погляд, пропедевтичну частину – духовноморального аспекту приготування іконописця у справі іконопису.
Проте, якщо уважно прочитати, то на самому початку «Єрмінії»
(іконописному правильнику для написання ікон) автор рекомендує
іконописцю звершити ряд молитов перед іконою Одигитрії і
висновує: «тоді з Божою допомогою зрозуміє свою справу дуже
добре…» [1, с.7-8]. А розуміння своєї справи це запорука успіху.
«Молодий художник, котрий вирішив стати іконописцем, повинен
жити активним церковним життям, приймати участь у таїнствах
Церкви, вивчати богослов’я….» [5, с.40]. Проте не всі дослідники
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погоджуються з таким твердженням. Так, наприклад, Д. Степовик
до процесу іконотворення, що розпочинається з благословення і
відбувається з читанням особливих молитов має певні зауваження.
«Іконотворення перетворюється на ритуал, щось на зразок однієї з
треб, хоч офіційно процес творення ікон не віднесено до требників і
не прирівняно до требів і обрядів, загальноприйнятих у Церкві» [10,
c.160].
Проте, якщо повернутися назад до витоків написання ікон, то
стає зрозуміло, що майстри Візантії залишили нам єдину загальну
православну іконописну мову Святих Отців, що стала канонічною
вже в перші віки християнства [14, с.328-329]. При цьому
Н.Чернишов наголошує: «Не відчувши цей святоотцівський
принцип свободи всередині канону, ми беззаперечно впадаємо то у
стилізацію, то у вільне самовираження. Вихід можливий лише при
істинному засвоєнню святоотцівських традицій життя і творчості»
[14, с.329]. Відтак підкреслюється важливий зв’язок між життям
іконописця та його богоугодною справою – написання ікон, адже
«яка користь розмірковувати, наприклад, про ісихазм в іконописі
лише на основі прочитаних книг, коли сам живеш іншим
життям?...» [5, с.42].
При цьому слушним є зауваження проф. Н. Покровського:
«пам’ятки древності мають слугувати у наш час матеріалом, що
надихає і направляє художника на шлях національної творчості, але
при цьому не сучасне удосконалювання у художній техніці, ані
особистий талант і настрій художника не можуть бути принесені у
жертву традиції» [7, с.274]. Іконописне мистецтво відрізняється від
інших видів мистецтв тим, що Святий Дух невидимо, але реально
присутній на іконах святих. Святі через Святого Духа чують
молитви молільників та через Святий Дух звершуються чудеса [6,
с.45]. З цього В. Лєпахін висновує, що Святий Дух підносить до
Первообразу шанування, яке ми віддаємо іконі; допомагає
іконописцеві зобразити незображуване, виразити невимовне,
описати неописуване; забезпечує реальне перебування святого на
іконі; невидимо перебуває у молитовному спілкуванні перед
іконами і чудотворіннях [6, с.46]. Але при цьому, на жаль,
приходиться визнати, що багато ікон і навіть цілі іконостаси
написані так, що заважають молитві [5, с.30-32]. Основна ж функція
ікони – викликати у людини молитовний настрій. У такому ключі
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розуміння процесу створення ікон варто прийняти до уваги думку
архімандрита Зенона, що «іконопис – церковне служіння, а не
творчість у тому значенні, як його розуміють світські художники.
Народжуючись з Літургії, ікона є її продовженням і живе вона лише
у богослужінні» [5, с.34].
Так, дійсно Церква, її історія та видатні релігійні особи є
найкращими сюжетами в іконописному мистецтві. Справді, в історії
Церкви, під час богословсько-філософської боротьби-полеміки (726
– 843 рр.) у церковній традиції виникло нове свято – Торжество
Православ’я. Саме цю важливу для Церкви історичну подію –
утвердження ікони та культу іконошанування, внаслідок перемоги
прихильників культу ікони над їхніми ідеологічними противниками
– іконоборцями, було візуалізовано в іконографії.
Згодом «апологети священних зображень» виробили основні
засадничі принципи, розкрили смисл та ідею ікони, пояснили її
основне призначення. Було вироблено канон – свого роду взірець,
за яким слід створювати ікони. Чи це не означає, що іконописний
канон раз і назавжди утвердив свого роду еталони іконописних
зображень, і відхилення від канону суперечить традиції та вченню
Церкви ? «Має бути вирішене й інше питання: чи можуть і тепер
виникати нові ікони догматичного змісту… або ж навпаки,
можливості їх обмежені і всі вичерпані іконописним каноном ?
Відповідь на це питання безсумнівна: так, можуть» [3, c.120-121].
Відтак, і в наш час, виникають новітні іконографічні сюжети.
Зокрема, в селі Верин, Миколаївського району Львівської області,
художник Микола Гаврилів з благословення настоятеля
Михайлівської церкви – о. Василя Говгери створив модерний
розпис храму. «На куполі головною на зображенні є Богородиця з
Ісусом Христом на руках. А під її покровом – два римські папи Іван
Павло ІІ та Бенедикт ХVI, кардинал Любомир Гузар, два єпископи
Стрийської єпархії, двоє вояків УПА, Віктор і Катерина Ющенки та
їх син Тарас» [12]. При цьому художник Микола Гаврилів говорить,
що розписуючи храм, він не порушив жодних церковних канонів. А
зображення на східному куполі – бажання самого настоятеля отця
Василя Говгери. Той каже – змальовувати історичних постатей є
традицією українського церковного розпису [12]. З цього можна
зробити висновки, що сучасний стан речей і суспільний розвиток
по-новому розглядає іконописне мистецтво, яке складалося довгими
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віками. І тепер, за бажанням настоятеля храму, на іконописних
зображеннях можна малювати людей, котрі до вподоби отцю
настоятелю: можна малювати фундаторів і меценатів храмів,
наближених до настоятеля, найщедріших жертводавців храму, не
беручи до уваги церковних традицій та канонів.
Для того щоби не порушувати іконописних канонів потрібно
бути обізнаним у даній галузі. Замало володіти художньою
майстерністю та бути обізнаним в галузі мистецтва. Необхідні
знання у сфері богословських наук, історії Церкви, візантології,
філософії, естетики. Як слушно зауважує Д. Степовик: «На
сьогоднішній день на превеликий жаль приходиться констатувати,
що до іконописного мистецтва приходять люди з вулиці, які
володіють художньою технікою і майстерністю, але не мають
богословсько-духовного підґрунтя» [12, с.290].
Відтак українські храми наповнюються іконами незрозумілого
змісту, за створення яких беруться непрофесіонали. Так, тепер вже
в Івано-франківській області, місцевий селянин Василь Стефурак
намалював до Єврочемпіонату – 2012 ікону-оберіг. Він не має
художньої освіти. Малювати навчився, наслідуючи класиків. Ікони
малює у вільний час і на замовлення. 8 жовтня 2011 р. ікона-оберіг
була представлена мешканцям м. Коломиї. На іконі зображена
Богородиця з Малям Ісусом, котрий в руках тримає футбольний
м’яч, над футбольним полем, по краях якого національна символіка
країн-господарів євро-чемпіонату.
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УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛЬ У ЦЕРКОВНОМУ МИСТЕЦТВІ
ГАЛИЦЬКИХ ІКОНОПИСЦІВ МОДЕСТА СОСЕНКА ТА
ЮЛІАНА БУЦМАНЮКА
З того часу, як у 988 році Київська Русь прийняла християнство
за візантійським обрядом, у місцеву культуру українського народу
почало впроваджуватись сакральне мистецтво, що відповідало
царгородським критеріям. Проте, місцеві майстри, виховані на
інших естетичних засадах, прагнули зберегти й розвинути власні
культурні та мистецькі традиції. Поступово вони виробили свій
творчий підхід до церковного малярства, у якому відсутня
помпезність. У цих творах з’являються місцеві етнографічні мотиви
й орнаментика, характерна для Західної та Північної Європи.
Працюючи в руслі місцевих традицій та прагнучи виробити
свою мистецьку самобутність, галицькі майстри відверто
заперечували ортодоксальну «царгородську візантійщину», яку їм
нав’язували у попередні роки.
Незважаючи на те, що тут Українська Церква, як і церковне
мистецтво, перебували у значно сприятливіших національних
обставинах, ніж на східноукраїнських землях, все ж вони змушені
були вирішувати цілу низку різнопланових проблем від
економічних та ідеологічних до суто теоретико-мистецьких.
Тому, треба зазначити, що до початку ХХ століття церковнi
розписи перебували пiд впливом захiдної традиції як з боку
орнаментики, так i з боку фiгурних академiчних зображень. Саме
такий стилiстичний напрям протримався поряд з iншими до 1940-их
рр. Його дуже швидкий розвиток був передовсім пов’язаний з
утворенням цiлого ряду українських художнiх товариств,
церковних об’єднань загальнокультурного характеру, створенням
потужних архiтектурно-будiвельних компанiй тощо.
Так виникає новий напрям у мистецтві, що базується на наших
вікових традиціях, продовжує їх, але не копіюванням старого, а
опануванням нових течій. Церковне мистецтво, що впродовж
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століть було полем найвищої людської творчості, поєднується з
новим стилем – модерном. Спроби нового підходу до церковного
мистецтва належать таким визначним українським іконописцям як
М. Сосенку та Ю. Буцманюку і ішим їхнім послідовникам.
Одним з галицьких іконописців, якого вважають новатором,
був М.Сосенко (1875-1920). Він став митцем, що малював поновому, застосовував загально прийнятi форми iконного малярства,
поєднуючи їх з мотивами вишивок, давнiх рукописiв, українського
декоративно-прикладного мистецтва тощо. М. Сосенко був першим
художником, що насмілився виступити зі своєю сучасною
системою обробки українських храмів, у яких синтетизував
візантійські традиції, західноєвропейські досягнення, багату
національну орнаментику й живописний напрямок стилю модерну
[16].
Ікони намальовані М. Сосенком, високо оцiненi церквою,
знайшли багато послідовників, i вже в 1910-20-их рр. дана
стилiстика стала звичним явищем. Серед її прихильникiв з’являлося
все бiльше молодих iмен.
Серед них – Ю. Буцманюк, який народився у 1885 році на
Радехівщині, в родині сільського вчителя. Разом з другом-поляком
ходив до художньої школи. Потім працював, тренував художні
навики, аж поки К. Сосенко, парох церкви в селі Конюхи на
Бережанщині, не запросив молодого маляра (Буцманюку тоді йшов
двадцять другий рік) розписати свою церкву. Ю. Буцманюк вирішив
«вставити» у стінопис український орнамент, вдягнути маленького
Ісуса у вишиванку та ще й поставити біля ніг Богородиці (вдягнутої
так як на давньоруських іконах) українських дітей, які несуть Ісусу
квіти. Зліва і справа від Богородиці архангели Михаїл і Гавриїл
(останнього Ю. Буцманюк зобразив на вітражі), обидва у вишитих
сорочках [17].
Композиція з дітьми біля Божої Матері не була чимось новим,
адже в українському іконописі ще з часів Середньовіччя образ
Покрови завжди містив у собі не тільки образ Богородиці, але й
«звичайних» людей, які стоять біля Її ніг і просять про молитву. На
більш ранніх іконах це були священики, згодом до них
«приєднались» князі з королями. Ще пізніше під Покровом
Богородиці (або й навіть під Розп’яттям) стали зображувати і
братчиків, і (на козацьких іконах) козаків. Така незвична на перший
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погляд традиція була досить корисною, адже підкреслювала і
єдність кліру, і парафіян у служінні (яка завжди була ознакою
української церкви), і зв’язок Бога з людьми [11, с.24].
Навпроти «української» Богородиці художник зобразив
Богоматір Фатимську в оточенні ангелів у типовому європейському
стилі – таке собі своєрідне порівняння і водночас єднання Сходу і
Заходу, латинської культури і візантійсько-руської [11, с.26].
Шарму стінопису додає й те, що усі люди й ангели, зображені в
каплиці, були списані з парафіян церкви Серця Христового і
монахів,які служили в ній. Так, один з ангелів на склепіннях був
списаний з молодого монаха-василіянина, а святий Василій
Великий у простінку – з ігумена монастиря. Щоправда,Ю.
Буцманюк, як і пасує митцю, трохи прикрасив громаду церкви,
додавши обличчям одухотвореності, величі та шляхетності [3, с.
28].
Так чи інакше, новостворена капличка отців василіан у Жовкві
стала справжньою подією в мистецькому житті галицьких українців
– адже це було перше в історії настільки вдале поєднання
«християнського» й «українського» на стінах храму [17].
Центральну частину храму (трансепт) Ю. Буцманюк почав
розписувати у 1935 р., коли в СРСР вже відбувся Голодомор,
лютували репресії, руйнувалися храми. Мабуть, це і надихнуло
митця на крок, відважний навіть для “демократичних” українських
традицій. Він вирішив зобразити на стінах храму героїв української
історії. І не тільки тих, кого було проголошено святими чи
блаженними, а усіх, хто так чи інакше боровся, працював чи
постраждав заради українського народу, його Церкви, його
культури. Врешті-решт, у тому, щоб поєднувати біблійну і
національну історію на стінах храму немає нічого нового: зі стін
французьких соборів на парафіян дивляться Карл Великий, Роланд і
Олів’є, в церквах Англії почесно лежать місцеві хрестоносці, а
перемозі Росії в наполеонівських війнах присвячені собори в обох
російських столицях. Щоправда, росіяни ікон і фресок з Кутузовим
чи декабристами не писали, адже російські іконописні канони до
цього досить суворі. Зате в українському іконописі домальовувати
під ноги святим різних земних добрих людей в молитовних позах
було цілком канонічно, і Ю. Буцманюк про це знав.
У кутах трансепту, на «вітрилах» (аналогічних до вітрил
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купола, на яких пишуть євангелістів) він зобразив чотирьох перших
руських святих: княгиню Ольгу, князів Володимира, Бориса та
Гліба. Під образами – давньоруська символіка, що перекочувала на
стрілецькі прапори: княжий тризуб (герб Рюриковичів), архістратиг
Михаїл (покровитель Києва, який прикрашав прапор УСС),
Галицький Лев (герб УСС та ЗУНР) [3, с. 29].
А на склепіннях трансепту – дві величні композиції, що
відтворюють події козацьких часів і визвольних змагань. Зліва від
вівтаря – «Берестейська унія». Головне місце на ній займає Йосафат
Кунцевич – уніатський архієпископ, що заплатив життям за свої
переконання. Обабіч нього, на стінах трансепту зображено
покликання й загибель Й. Кунцевича, а під святим – панорами міст
Бреста, (в якому була проголошена церковна унія) і Вільно (де до
розподілу
Польщі
була
резиденція
греко-католицьких
митрополитів). А знизу, там, де за нашою традицією прийнято було
писати постаті світських людей, художник зобразив тогочасних
героїв історії України. Посередині – уніатські єпископи й
митрополити, які сприяли впровадженню унії, духовного та
культурного розвитку Греко-католицької церкви. Погляд історика
одразу знаходить тут Рогозу і Рутського, Потія і Шумлянського... А
з боків від «унійної» групи стоять православні герої: Дорошенко,
Острозький,
Сагайдачний,
Смотрицький,
Хмельницький,
Вишенський, Мазепа [17].
Напроти – традиційний для українського іконопису Покров
Пресвятої Богородиці. Під ногами Божої Матері – Київ і Львів. Під
панорамою Києва стоять діячі УНР: Петлюра, Грушевський,
Скоропадський, Греков (генерал УНР), Болбочан, Коновалець, а під
панорамою Львова – герої ЗУНР: президент Петрушевич і прем’єр
Левицький, герой Листопадового зриву Д. Вітовський, командувачі
УГА О. Микитка і М.Тарнавський.
Між двома групами – митрополит А. Шептицький з єпископами
УГКЦ, які моляться за Україну. А біля ніг митрополита – дівчина з
померлим від голоду хлопцем. Це цілком закономірно, адже
композиція писалася у 1935 р., коли усі на Галичині знали про
Голодомор і репресії в СРСР [3, c. 79].
Винахідкою молодого митця було поєднання сецесійного
романтизму та елементів українського орнаменту, а також
«українізація» героїв фресок. І справа тут не тільки у вишиванках –
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вирази обличь та пози героїв видають в цих давньогрецьких,
давньоєврейських та давньоруських святих українських інтелігентів
початку ХХ століття. Це не дивує – усіх героїв своїх фресок митець
списував зі своїх знайомих: священиків, малярів, викладачів. Є
легенда, що дівчина, яка стоїть біля Божої Матінки, була списана з
жовківчанки, в яку молодий художник певний час був закоханий. З
чотирьох ангелів, що прикрашають купол каплиці, двоє списані з
жовківських малих єврейок, а двоє інших – з українських дітей [17].
Розпис центральної частини храму демонструє ще більше
українських рис. Бог-Отець у куполі, який тримає в руках земну
кулю, списаний з митрополита А. Шептицького [11, с. 114].
Духовність і патріотизм важко відділити одне від одного, навіть
у серці святого. Ісус Навин, Давид чи Юда Макавейський билися
водночас за віру та батьківщину. Людовік Святий та Жанна д’Арк
дбали перш за все про Францію, а потім уже про
загальнохристиянські інтереси. Святий Володимир Великий, як і
його син Ярослав, були перш за все руськими князями і піклувалися
про інтереси власної держави та культури. Упродовж століть у
світовій історії поєднання національного та релігійного мало різні
пропорції, у тому числі такі, коли національні герої намагалися
релігійне життя поставити собі на службу, що могло принести
тимчасову користь, але ще більше і на довший час – шкоду. Усе ж в
Церкві знаходилися люди, які вміли взаємокорисно поєднати ці дві
речі, наприклад, у мистецтві.
Список літератури:
1. Діло – 1888. –Ч. 7-10.
2. Діло –1890. – Ч. 283.
3. Галицькі іконостаси і церковна археологія / Б. Бойчук, С. Кияк, І.
Коваль, І. Миронюк та ін. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. – 200 с.
4. Гах І., Сидор О. Стінопис Жовківської церкви Христа
Чоловіколюбця / І. Гах, О. Сидор. – Львів : Місіонер, 2006. – 263 с.
5. Жолтовський П. Художнє життя на Україні в ХVІ – ХІХ ст. / П.
Жолтовський. – К. : Наук. думка, 1983. – 180 с.
6. Івасенко С. Мистецький рух за утвердження національних
святостей в церковному мистецтві Галичини ІІ-ої половини ХІХ – початку
ХХ ст. / С. Івасенко // Українське сакральне мистецтво: традиції,
сучасність, перспективи. – Львів, 1995. – С. 68.

212

7. Овсійчук В. Оповідь про ікону / В. Овсійчук, Д. Крвавич. – Львів –
2000. – С. 391.
8. Овсійчук В. Українське мистецтво другої половини ХVІ – першої
половини ХVІІ ст. Гуманістичні та визвольні ідеї / В. Овсійчук. – К. :
Наукова думка, 1985. – С. 118-119.
9. Откович В. Народна течія в українському живопису XVII – XIХ
століть / Віктор Откович. – К. : Наукова думка, 1990. – 96 с.
10. Откович В. Народний живопис Гуцульщини / В. Откович //
Гуцульщина : історико-етнографічне дослідження. – К. : Наукова думка,
1987. – С. 431-436.
11. Нога О. До історії розвитку українського церковного малярства
Галичини (1900-1920 рр.) / О. Нога // Народознавчі зошити. – Львів. – №34. – 2009. – С. 440-446.
12. Свєнціцький І. Іконопис Галицької України ХV – ХХ століть / І.
Свєнціцький. – Львів : Видання національного музею у Львові : друкарня
«Наукова думка», 1928. – 100 с.
13. Степовик Д. Історія Української ікони Х-ХХ століть / Д. Степовик
– К. : Либідь,1996. – 341 с.
14. Степовик Д. Митрополит А. Шептицький і мистецтво ікони / Д.
Степовик // Галичина. – 2002. – № 8. – С. 15-158.
15. Степовик Д. Українська ікона крізь віки / Д. Степовик //
Українська культура. – 1994. – №1. – С. 18 - 20.
16. Мистецтво, створене Богом і во ім’я Боже. [Електронний ресурс] –
Режим доступу : http://www.sacralart.com.ua/about/
17. Український іконопис [Електронний ресурс] – Режим доступу :
http://www.mankurty.com/sven/?padeid=284.
18. Творчість Ю. Буцманка в контексті розвитку українського
живопису
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
:
http://knowledge.allbest.ru/culture/2c0b65635b2bd78b5d43b88421316c27_0.ht
ml

213

Ірина Лазоревич,
студентка філософсько-теологічного факультету
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
Чернівці, Україна
irynalazorevych@ukr.net
Науковий керівник – к. філос. н., асист. Мельничук М.І.

МИСТЕЦТВО МАЙБУТНЬОГО: ЕСТЕТИЧНИЙ
ФЕНОМЕН ЧИ ПОХІДНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ?
Люди через кілька століть навряд чи будуть знати, що таке
кінотеатр, музичний центр чи мобільний телефон. Зате, вони будуть
пересуватися в будинках і ліпити скульптури з живої глини. А,
можливо, їх «поглине» віртуальна реальність, і вони будуть
співіснувати з штучним інтелектом, створюючи воістину прекрасні
речі.
Світ змінюється. Нові технології невпинно вливаються в соціум
і відповідно змінюється мистецтво, адже творчі люди більш
сприятливі до нововведень, зокрема тих, які дозволяють реалізувати
творчий потенціал. Тому неможливо не помітити розвиток
«кібернетичного мистецтва» не тільки в живописі чи літературі, а й
в архітектурі.
Архітектура, по суті, є відображенням уявлень про майбутнє. З
кожним століттям росте значущість будівель; враження, яке вони
можуть справити на людину. У Римі та Греції архітектурні споруди
важко було уявити без колон. Але з винаходом нових матеріалів, ми
можемо покривати великі площі дахом без колон і інших несучих
структур.
Інноваційне мислення зараз вкрай необхідне. Розумне
використання ресурсів значно спрощує життя, зменшує кількість їх
споживання, знижує обсяг робіт з підтримки та догляду. Міста
будуть забезпечувати потреби своїх жителів, раціонально
використовуючи ресурси, не забруднюючи і не виснажуючи
навколишнє середовище.
Повернемося до мистецтва. Воно, у будь-якому випадку,
продукт людської діяльності. Основу твору мистецтва становить
художній образ, під яким розуміється органічна духовно-ейдетична
цілісність, що виражає, презентує, так би мовити, певну реальність
в модусі більшого чи меншого ізоморфізму (подібності форми) і
214

реалізується у всій своїй повноті тільки в процесі естетичного
сприйняття конкретного твору мистецтва конкретним реципієнтом
в його внутрішньому світі.
Уважно стежачи за тенденціями та напрямками сучасного
мистецтва, а також вивчаючи досвід користування електронними
ресурсами, можна впевнено стверджувати, що є абсолютно реальна
можливість переходу мистецтва від реального до віртуального.
Чому? По-перше, всі види мистецтв мають аналоги вІнтернеті. Подруге, багато художників пробують свої сили, створюючи твори в
мережі. Тобто, без фарб і етюдників – а за допомогою комп’ютера.
Мистецтво у мережі – не сон Айзека Азімова, а сувора реальність.
Для вивчення такого віртуального досвіду й віртуального
мистецтва слід започаткувати новий розділ естетики, який
дослідники Бичков і Маньковська назвали віртуалістикою [див.: 1].
Головна відмінність естетичного досвіду, що розгортається в
просторах Інтернету, від традиційного полягає в тому, що тут
реципієнт має справу з віртуальною реальністю, тобто з якоюсь
психоелектронною реальністю, яку він сприймає через
посередництво цілої системи електронних датчиків (безпосередньо,
як у традиційному естетичному досвіді) і має можливість сам
впливати на неї за допомогою іншої електронної системи
управління.
На відміну від класичного мистецтва, віртуальні світи не
ставлять собі за мету відображати реальне життя, вони вільно
модерують його, залежно від напрямку. Перед адептом такого
напрямку естетичного задоволення відкриваються необмежені
можливості стати «ким завгодно» і бути «де завгодно». Головне, в
процесі естетичної насолоди не загубити власне «Я».
Очевидним також є те, що віртуальна реальність передбачає
абсолютно новий естетичний досвід, з яким людина ніколи не
зустрічалася, тому він потребує адекватних методів його вивчення,
осмислення, опису. Зокрема, якщо традиційне мистецтво спиралося
на міметичний і символічний принципи, то у віртуальній реальності
вони майже повністю відсутні або істотно модифіковані. Людина не
споглядає, а живе.
Сьогодні такий напрямок мистецтва ще мало досліджений, але
ясно, що при вивченні його не обійтися без відповідних
найсучасніших напрацювань психологів, соціологів, математиків215

програмістів, мистецтвознавців різних спеціальностей, філософів,
культурологів, богословів. «Головні питання, що виникають перед
дослідниками: що за реальність відкривається людині, котра
проникає за екран комп'ютерного монітора, в дигітальний простір
електронного світу? Як вона співвідноситься з фізичною та
метафізичною реальностями класичної естетики? В якому сенсі
віртуальний естетичний досвід є естетичним? У яких категоріях він
може бути описаний?» [2, с.99].
Щоб сформувати цілісну картину можливого розвитку естетики
в майбутньому, слід розглянути ще одну точку зору щодо сучасного
мистецтва як не естетичної цінності, яка передбачає, що мистецтво
переходить від традиційних художніх завдань до нових сфер
близьких до теоретико-філософських, внаслідок чого виникає
метамистецтво в дусі вітгенштейнівської лінгвістичної гри. Тому
естетичні цінності такі, як шок, страх, банальність, незграбність
слід відмежовувати від традиційних.В такому випадку з мистецтва
зникає прекрасне, а чи можливе мистецтво без прекрасного?
Не всі хвалять кібернетичне мистецтво, заперечуючи його
естетичну значимість. Так Казимир Малевич писав: «Прикладні
вироби сучасної техніки, які створюються на основі хитромудрого
протиставлення однієї природної сили іншою, не несуть в собі
жодного сліду художнього наслідування форм природи; це нові
твори людської культури» [цит. за: 4, с. 193].
Що ж стосується інших проявів естетики: 10 років тому Сол
Корнберг, технолог бібліотечної справи, зробив сенсаційну заяву:
«Читання і папір, – припустив він, – перетворяться на застарілі
навички» (За іронією долі дружина містера Корнберга пише
романи). Дешеві, доступні видання зменшують цінність книг.
Швидка зміна знань зменшує її інформаційну цінність.
Твори мистецтва входять в ужиток і зникають з надзвичайною
швидкістю. Роботи художників на якийсь час вкарбовуються в
нашій свідомості, коли ми бачимо їх у галереї або на сторінках
журналу, а потім вони зникають безслідно. «Плутанина, яка
відбувається сьогодні у світі мистецтва, певною мірою пов'язана з
нездатністю культурного істеблішменту усвідомити, що орієнтація
на еліту і сталість віджили своє, – принаймні так вважає Джон
Макхейл, наділений багатою уявою шотландець, художник і
соціолог. У сміливому есе «Пластмасовий Парфенон» Макхейл
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пише, що «традиційні канони оцінки творів мистецтва і літератури
висувають на перший план нетлінність, унікальність і неминущу
універсальну цінність». Він стверджує, що ці естетичні критерії
були прийнятні в світі, де товари виготовлялися вручну і існував
відносно тонкий шар еліти, що формував смаки всього суспільства.
Однак, ці стандарти «жодною мірою не адекватні сучасній ситуації,
коли астрономічне число творів мистецтва створюється в процесі
масового виробництва, циркулює і споживається» [4, с. 251].
Мистецтво, як естетична цінність, ставить собі за мету
продукувати відчуття. Але сьогодні відчуття стали на свій шлях і
ними, просто і цинічноторгують. У майбутньому, однак, все більше
і більше відчуттів стане продаватися точно так само, як речі. Саме
такий процес починається вже сьогодні. Він стає все більш
помітним в деяких царинах індустрії, які завжди – хоча б частково –
займалися виробництвом відчуттів.
На творах мистецтва ж індустрія відчуттів зростає найдужче.
Проте відпочинок, масові розваги, освіта, деякі види психіатрії теж
«продукують» відчуття. Тоффлер припускає, що «комп'ютерники,
роботехніки, дизайнери, історики та музейні фахівці спільними
зусиллями створять свого роду «території відчуттів», на яких з
всією майстерністю, доступною витонченій техніці, буде
відтворюватися велич стародавнього Риму, помпезність двору
королеви Єлизавети, тощо. При вході в ці храми задоволень
споживачі будуть залишати повсякденний свій одяг (і турботи),
одягатися в відповідні костюми, а потім брати участь у
підготовленому спектаклі. Він повинен створити у споживача
справжні відчуття того, що могла б дати істинна, тобто неімітована
реальність. Споживачам, по суті, буде запропоноване життя в
минулому або, можливо, навіть у майбутньому». Зразу, можливо
навіть несвідомо, проводиться аналогія з «Прекрасним новим
світом» Олдоса Хакслі[див.:6]. Але чи такого нового світу ми
прагнемо?
Художники також не пасуть задніх. Зараз вони створюють
перформанси – світи. Наприклад, Шведський «Модерн
Музей»виставляє колосальну даму з пап'є-маше на ім'я Хон (Вона),
всередину якої можуть зайти глядачі. Усередині статуї
поміщаються пандуси і сходи, блимають вогні, лунають дивні звуки
і є щось, зване «машиною для биття пляшок» [5, с. 253].
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Ще один різновид естетики сучасності, яка дотична до
мистецтва, – інформаційна. Близько 20 років тому Абраамом Молем
і Максом Бенсом ідею теорії комунікації було використано для
аналізу структури в музиці, мові і деяких формах образотворчого
мистецтва. «Один приклад цього детально розглянуто в книзі
Леонарда Мейера «Музика, мистецтво та ідеї». Інший приклад,
обговорюваний Молем (та іншими), – це поп-арт з його повнотою
геометричних і у високому ступені періодичних структур»
[5, с. 199].
Загалом, концепція зорової інформаційної естетики стверджує,
що художник і глядач вступають у відносини передавача і
приймача. Структуру формує художник, який вилучає інформацію.
Глядач – сприймає образи так, як цього хотів художник.
Насамкінець слід наголосити: мистецтво змінюється. Кожної
хвилини, кожної секунди хтось створює новинки. Замість рим –
верлібри, замість живопису – графіка, замість бароко чи класицизму
– відвертий модерн. Наскільки воно доцільно, і чи всі люди
сприймуть такі зміни в естетичному сприйнятті, захочуть і зможуть
зрозуміти? Однозначної відповіді на ці запитання не існує. Головне,
аби в підсумку Шекспір чи Рембрандт не залишився стертими із
людської пам’яті.
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СОЦІОКУЛЬТУРНА МОДЕЛЬ ДІАЛОГУ УКРАЇНСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ ІЗ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЮ
(НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ШКОЛИ)
Одне з головних завдань сучасного мистецтва не загубити
свою власну традицію і вміти включитися у більш широкий
глобальний контекст, спосібність розвивати універсальну мову, яка
може бути зрозуміла в різних суспільствах на основі ментальних
традицій і місцевого колориту.
Синергетична методологія дослідження у вивченні динаміки
культурних процесів дозволяє запропонувати мозаїчну модель
культури (ще А. Тойнбі запропонував світову культуру розглядати
як лоскутне одіяло, де окрема культурна цивілізація існує як
яскрава кольорова пляма), яка би розвивалася на основі теорії
хаосу, де аттрактором
може виступати ментальна, етнична,
регіонально-фольклорна традиція.
Уяснити цілісну картину розвитку української культури ХХ –
поч.ХХІ століття не можна на основі методології побудови моделі,
де динаміка культурних процесів змінює одну тенденцію іншої, є
ведуча тенденція, якої підкоряються інші, тобто традиційної моделі
конструкції, де є єдиний принцип, згідно з яким кожне явище має
своє місце. Культура сьогодення – це багатоманітний набор
пульсуючих з різною частотою і інтенсивністю явищ, які існують не
довго, на зміну їм приходять інші, але у всіх цих тенденціях, нових
формах, явищах є такі глибинні моменти, які співвідносяться з
традицією, своєрідно ритуалізуються на основі таких понять як
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ментальність, етничність, фольклорність, глобальність та
локальність.
Модель калейдоскопа культури дозволяє уяснити основні
тенденції формування національної культури у певну епоху в
контексті єдиного глобального культурного поля. Нас цікавить
загальна картина української культури ХХ століття, яка би
дозволила уяснити роль і значення таких незвичайних культурних
феноменів як львівська художня школа, закарпатська, одеська,
київська, які визначають й сьогодні своєрідність розвитку
української культури. Все вони остаточно оформилися у 60-70-і
роки ХХ століття, коли завдяки «відлиги» з‘явилася можливість
відказу від радянських візуальних стратегіях «партійно-ідейного»
звернення до дійсності. Вони прагнули існувати у міжнародному
культурному контексті, звертаючись й до власних авангардних
традицій, що склалися під впливом європейського мистецтва
початку ХХ століття. Причому кожна школа цікавить нас не тільки
як самостійний культурний феномен, але більше як такій, що
визначив подальшу динаміку української культури і дозволів би
осмислити особливості розвитку сучасної української культури як
локальної у світовому контексті.
На відміну від російського нонконформізму українське
мистецтво 60-80-х років не мало альтернативного ідеологічного
пафосу
чи
програмної
соціальної
критики.
Інтереси
зосереджувалися передусім на суто художніх проблемах: пошуку
орігінальності композиції, кольорової і світлової виразності,
формальної вишуканності художньої мови. Тобто український
андеграунд, інше мистецтво – це естетичне протистояння
офіційному мистецтву і властям на противагу від політизованого,
ідейно-критичного російського нонконформіського мистецтва.
Особливість українського неофіційного мистецтва у 60-70-х
роках – це різнонаправленість художніх пошуків, що було
обумовлено самобутністю
мистецьких шкіл: Закарпатська,
Львівська, Одеська. Наряду з такими загальними ознаками цього
періоду як фольклоризм, прагненням осмислити авангардні
напрацювання, самостійні пошуки нових художньо-пластичних
форм вище названі школи розвивали тільки їм властиві традиції,
власну естетику, теоретично обгрунтовивали особливості нового
живопису, що сформувало багатоманітність стильових пошуків
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українського мистецтва цього періоду. Запозичення терміну
нонконформізм з російського мистецвознавства для характеристики
українського мистецтва цього періоду, на наш погляд не
правомірно,не дає можливості до кінця усвідомлити його
особливості.
Закарпатська школа в українському мистецтві більш ніж інші
була занурена у місцевий колорит і в тої же час продовжило
розвивати напрацювання авангардного мистецтва. Закарпаття
багато століть входило до складу Астро-Угорської імперії, після
першої світової війни і до 1939 року входило до складу
Чехословачини на правах автономії, коли й почалася епоха так
званого « національного відродження краю», національний
ренесанс. Тільки в 1945 році його приєднали до Радянського
Союзу.
Початок Закарпатської школи живопису можно вести з 1927
року, коли Йосип Бокшай (1891-1975) і Адальбер Ерделі (18911955) заснували «Приватну публічну школу малювання», що
підготувала високий професійний рівень мистецтва Закарпаття. Це
були непересічні особистості, які взяли на себе відповідальність, за
крайовий живопис, за те, щоб виховати, передати свій досвід та
запалити творчу молодь. Обидва вони навчалися у провідних
майстрів Будапештської Академії мистецтв і об'єднали навколо себе
друзів по Академії Гната Рошковича, Омеляна Грабовського, Ласло
Шарпотокі-Двана, Дюла ІЯС, Карой Шзаї, випускника Мюнхенскої
Академії мистецтв – Дюла Вираго, Римської Академії святого Луки
– Андрія Коцки (1911-1987), Вищої художньо-промислової школи в
Празі – Федора Манайло (1910-1978) та Івана Гарапко. Дюла
Вираго і Дюла ИЯС деякий час вчилися в Парижської Академії
Жюльєна.
В 1947 році Адальбер Ерделі написав «Груповий портрет
ужгородських художників» з власним автопортретом. Він сидить
справа з пензлем і фарбою в руках, поза його найдинамічніша
серед його колег, ніби він тільки що повернувся з пленеру. Ця
картина написана з фотографії і там всі дивляться в об'єктів, тобто в
одну точку, у Ерделі же кожен дивиться в різні сторони. Цим автор
хотів підкреслити, що особливості закарпатської живописної школи
в тому, що вона об єднала різноманітні пластичні пошуки кожного,
різні напрямки європейської художньої академічної освіти,
221

авангардні напрацювання сучасності, по своєму сприйняті кожним
художником і автор поважає індивідуальність, кожен з поглядів
своїх колег. Задній план картини, на фоні якого зображені
ужгородські художники – карпатські гори, що символізує не тільки
походження митців, але і їхню музу – чудову природу, пейзаж – як
головної жанр закарпатської школи. Починаючи з 50-х років
портрет став головним жанром Ерделі («Портрет дружини
словацького художника», «Гуцул з люлькою» та ін), в якому багато
динаміки, композиція будується на сполученні незвичайних
кольорових комбінації.
Й. Бокшай увійшов в історію образотворчого мистецтва
України як талановитіший монументаліст
(розпис плафону
кафедрального собору в Ужгороді, 1939р), але в 50-і роки він
переважно працює в жанрі пейзажу в реалістичної манері. Його
пейзажі («Гірська річка», «Сіло у горах», «Озерце в горах»,1946), де
чиста-чиста вода, крізь яку проглядується каміння, тьмяне листя. В
пейзажах відчувається тиша і піднесеність, вони завжди ліричні,
поетичні за переживанням, непосередністью бачення природи,
гармонічні за композицією і в тої же час передають епічність,
яскраву багатоколірність Закарпаття. У нього є ціла серія картин з
зображенням гір, де кам'яна порода зображується у рожевочервоному кольорі, авторська манера віртуозна і енергійна.
Станкові та монументальні картини Ф. Манайло позначені
впливом експресіонізму та народного мистецтва. Неймовірна сила
привітності та радості життя відчутна в картині «Гуцульське
весілля», де більше сотні персонажів, не має лінії горизонту, що
додає враження нескінченності свята. Картина насичена також
різними приладдями, предметами народного мистецтва, знавцем
якого він був. Впізнавана для закарпатської школи трохи витягнута
до верху композиція трикутника, що є символом гори (яка явно, або
композиційно завжди присутня), куда вписані видовжені дерева,
видовженні будинки. В багатьох картинах Андрія Коцки
повторюються однакові мотиви: гірські пейзажи, закарпатське село,
горні річки, люди, що живуть в його рідному краї.
В 60-і рокі поряд з метрами закарпатської школи починають
активно працювати іх послідовники, учні: Золтан Шолтес, Гаврило
Глюк, Юрій Герц, Ернест Контратович, Васіль Габда, Володимир
Микита, та ін. Творчість художників закарпатської школи
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грунтувалася на єднанні народних традицій і мистецької культури
Європи. Вони збагатили український живопис особистістноемоційними інтонаціями.
Тетяна Яблонська згадувала, що коли в якості допомоги
«культурного десанту» вона попала в Закарпаття, то зустріла там
високопрофесійне, талановите, самобутнє і нерегламентоване
ідеологічними шорами мистецтво, що допомогло їй вийти з творчої
кризи, відчути новий творчий підйом. «Як свіжо сприймалися нами
роботи Ерделі, Коцки, Манайла, Шолтеса, Глюка, Бокшая! Який
живий струмінь влили вони в наше мистецтво!.. Виставка
Ф.Манайла в Києві та її гучний успіх глибоко-глибоко запав в
душу» – писала вона. Під впливом Закарпатської школи вона
почала творити такі шедеври як «Юність», 1969 рік.
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ПРАВОСЛАВНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ ФОНД БУКОВИНИ:
СПЕЦИФІКА ДИПЛОМАТИЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН
СВІТСЬКОЇ І ДУХОВНОЇ ВЛАДИ
Із входженням території Буковини до складу Австрійської
імперії 1774 р. встановлювався якісно новий устрій в
адміністративному апараті краю. На даній території домінуючі
позиції займає Православна церква, яка потребувала негайних змін і
реформування. Задля цього австрійська влада обрала Східну форму
взаємовідносин держави і церкви, активно впроваджуючи в життя
систему «державної церковності».
Патентами від 20 жовтня 1781 р. і 19 червня 1783 р. імператор
надав Православній церкві Буковини права та вольності, які діяли в
межах Австрійської монархії. У зв’язку з цим був розроблений план
«антимонастирських» або «антиклерикальних» реформ, що відомі
як «реформи Йосифа II» або «йосифінізм». Цісар, діючи в межах
політики «освіченого абсолютизму», вирішив реалізувати реформи,
які дозволили б секуляризувати церковно-монастирські володіння й
передати їх у новостворену церковну інституцію – Православний
релігійний фонд Буковини (1783 р.) [5, с. 78]. Він повинен був
повністю забезпечувати фінансові потреби церкви. Багато науковців
переконливо зазначали, що продуктивне функціонування
Релігійного фонду стало можливим завдяки співпраці держави і
церкви, однак під наглядом держави.
29 квітня 1786 р. було видано унікальний адміністративноправовий документ – «Духовний регламент», який узаконював
секуляризаційні заходи Австрійської монархії та проголошував, що
все нерухоме і рухоме майно та гроші, які належали монастирям та
іншими закладам буковинської єпископії, складають основу
Релігійного фонду (Religiosfonds). Його прибутки повинні йти
виключно на потреби Церкви, духовенства та училищ [1, арк. 69].
Таким чином, експропріація всіх церковних володінь стала
повністю легітимною: всі фінанси від експлуатації монастирських
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активів переходили до єдиного Православного фонду, а звідти вже
розприділялися у затвердженому регламентом порядку. Одночасно
було видано директиву для монастирів і шкільництва, відповідно до
якої крайовий князь проголошувався покровителем та патроном
Релігійного фонду, і тільки він міг розпоряджатися та
використовувати майно Фонду (виключно для потреб церков і шкіл)
[3, с. 199].
Впроваджувана система «державної церковності» передбачала,
що Церква підпорядкована у своєму внутрішньому житті й
управлінні світській державній владі. Вона робила Церкву
знаряддям державної політики, а наявність в ній потужного
економічного
комплексу
давала
необмежені
можливості
маніпулювання підкріплені ресурсом [2, с. 312]. Влада
контролювала всі гілки церковного управління, і, навіть,
православна
консисторія,
підпорядкована
єпископові,
контролювалася державним органам влади через місцевих
намісників. Проте, це зрозуміло, оскільки духовна і світська влади
усвідомлювали, що економічна позиція Релігійного фонду створює
можливості для його використання з політичною метою [6, с. 250].
Духовенство входило в систему державного апарату.
«Духовний регламент» чітко вказував на його світські обов’язки, які
фактично виступали представниками влади на місцях. Зокрема, до
обов’язків священиків входило: 1) вести метричні книги, до яких
записували новонароджених, вступивших у шлюб, померлих тощо
(§43); 2) записувати в окрему книгу всіх людей в приході, спосіб їх
життя, рівень знань віровчення, відвідування богослужінь тощо
[§44]; 3) прищеплювати прихожанам покірність цісарю і виданих
ним законів (§ 37) [4, с. 40-41]. Натомість, влада зробила все для
покращення життя духовенства, яке в порівнянні з населенням
фінансово забезпечувалося протягом всього життя з каси
Православного фонду. Також влада прирівняла посадових осіб
Фонду до державних службовців країни, які діяли на загальній
підставі «Закону про державних службовців».
Отже, входження Буковини до Австрії призвело до
кардинальних змін церковного устрою й структурної організації
церкви. Держава взяла під свій контроль не лише церковнопросвітницьку діяльність, а й суттєво скоригувала штат чернецтва
та інститут священства. Для координації діяльності і забезпечення
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церковно-релігійної політики було створено Православний фонд,
що забезпечило побудову якісно нової моделі взаємовідносин між
церквою і державою.
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ЗАБОРОНА УГКЦ НА БУКОВИНІ ЯК СПРОБА
ЛІКВІДАЦІЇ РЕЛІГІЙНО-НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ
В УРСР
Тема ліквідації Української греко-католицької церкви 1946 р і її
відродження у наш час є надзвичайно актуальною у руслі
політичних і трагічних подій, які відбуваються в Україні. Агресія
Росії проти України підтверджує велику ворожнечу цієї
тоталітарної держави до українських національних церков у
сорокових роках ХХ ст. та сьогоденні.
До Львівського псевдособору 1946 р. у Чернівецькій області
налічувалось 20 греко-католицьких церков. З них 6 у містах, 8 у
селах і 6 на хуторах. Після 1946 р., а саме – 1947 р., 11 святинь
передано під управу Російської православної церкви. Влада
констатувала, що станом на 1958 р. на територіях області п'ять
священиків УГКЦ перейшли на православ'я: І.Г. Баран, І.С. Двояк,
Д.Г. Кость, М.Г. Мартин, М.В. Скаб. Два священики Малимука [?],
Олексіїв [?] залишились при попередній вірі і опинились за штатом
[5, арк.7].
Базовим храмом УГКЦ у Чернівецькій області вважалася
церква Успіння Пресвятої Богородиці по вул. Руській у Чернівцях,
яка упродовж століття стояла на передових позиціях національного
відродження краю. Після Львівського собору парафіяни УГКЦ
поділися на дві частини. Перша на чолі з активістами «Церковної
ради» Левковичем, Скрентовичем і Дубом залишилася при церкві,
сподіваючись під прикриттям православ'я зберегти її первинну
сутність. Про настоятеля церкви Успіння Пресвятої Богородиці у
Чернівцях Д.Костя інформували, що «він всі обряди виконує у
греко-католицькому дусі, хоч церква перейшла на православ'я. У
своїх проповідях закликає зберігати віру та шлях істинний». Інші,
хто розумівся на політиці СРСР, перейшли до римо-католицької
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церкви. При Успенській церкві залишалась ділянка землі і саду
площею 3349 квадратних метрів, яку в 1952 р. влада конфіскувала.
Церкву закрили у 1960 р. і передали під склад «Бази культторгу».
Діючою залишалася після заборони українська грекокатолицька церква у смт Глибока, побудована у центрі міста в 1920
р. Споруда була дерев'яною і мала площу 70 м. кв. Потрапивши під
заборону, громада греко-католиків ще надіялась на правосуддя з
боку радянської влади. З цього приводу 17 квітня 1950 р. написали
листа, у якому повідомляли, що їхня громада налічує близько 135
родин і що їх примусили у листопаді 1946 р. об'єднатися з
православною церквою патріаршого напряму. У скарзі йшлося:
«Селяни надіялися, що матимуть свою церкву у складі російської
церкви, однак як виявилося церкву не зареєстрували. Священик
Николай повідомив, що наша церква має бути зачинена. Громада
просить ще раз вияснити майбутнє УГКЦ м. Глибока. За
дорученням громади В.К. Батавський, Ю.Г. Заєць, С.І. Павчек, А.І.
Калевич» (Влада санкціонувала церкву на знищення, однак з
невідомих причин цього не зробила. 31 жовтня 1980 р. листом
№1315 виконком Глибоцької райради клопотав про знесення
святині).
Наступну греко-католицьку церкву на Глибоччині заборонили
на хуторі Фундоя села Горішні Петрівці, де мешкало близько 30
родин греко-католиків. Селяни сподівались перехитрити радянську
владу й самі попросились зареєструвати їхню громаду у злуці з
Російською православною церквою. Однак 1947 р. вірних змусили
переселитися до села, частину вислали у Східну Україну, а церкву
Святого Анатолія, побудовану в 1903 р., розібрали. Святиня мала
розмір 14х7 м, три металічні хрести, покрита гонтами.
Ще одну греко-католицьку церкву вірні побудували у с.
Топорівці у 1908-1910 рр. Радянські органи влади закрили її під час
анексії Буковини 1941 р. Частина греко-католиків, побоюючись
переслідувань, виїхала до Румунії. За часів радянської влади церкву
почергово передавали то під склад колгоспу, то під будинок
піонерів [2, арк.2].
Не менш трагічна доля спіткала греко-католицьку церкву
Святої Покрови у смт Путила. Культова споруда розташовувалась у
зоні повстанських дій, тому її закрили пізніше за інші, аж у 1960 р.
Під час каральних акцій проти ОУН, УПА багато греко-католиків
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загинуло. За радянської влади у святині відкрили музей атеїзму,
згодом вирішили розібрати на матеріал для будівництва школи у с.
Сергії, а на тому місці побудувати пам'ятник загиблим воїнам.
Також прирекли на знесення греко-католицьку церкву на хуторі
Красний Діл.
На Вашківеччині, а саме на території села Замостя церкву
УГКЦ побудували в 1938 р. площею 94 м кв., покрили цинковою
бляхою. У 1962 р. її передали колгоспу "1-є Мая" під кінозал [3,
арк.15].
На Заставнівщині у с. Погорілівка 1951 р. греко-католики
просили їхню церкву зареєструвати як православну. Однак
уповноважений П.Проценко не дозволив, тому що у Погорілівці
була діюча православна церква «а уніатська буде діяти під
прикриттям православної», – пояснював він [1, арк.5].
На Сторожинеччині у с. Старі Бросківці голова Чернівецького
облвиконкому депутатів трудящих Ф.Мацідонський на знищення
церкви дав особисту санкцію: «Дозволити розібрати приміщення
уніатської церкви на будівництво сільського клубу» [3, арк.225].
У Садгірському районі м. Чернівці до греко-католицької церкви
Святої Покрови віруючі більше року не допускали православного
священика Коцюбу. Колишній греко-католицький священик
Товстюк хоч і перейшов на православ'я, відправляв богослужіння у
греко-католицькому обряді. Церкву поспішно закрили 1959 р. і
призначили під спортзал.
Храм УГКЦ у с. Бояни Новоселицького р-ну у 1960 р. віддали
під колгоспний склад. Але враховуючи, що в селі налічувалось
близько трьохсот греко-католиків з активними діями, проти церкви
довелось зачекати на майбутнє, тому її вдалось зберегти [1, арк. 39].
У Вижницькому районі з колишньої греко-католицької церкви
на хут. Серафинець с. Замостя вдруге вивезено церковне майно до
православної церкви с. Банилів, а в приміщенні церкви відкрили
музей [10, арк. 160].
Після заборони Української греко-католицької церкви
священики церков підпадали під особливий контроль органів КДБ,
у процесі якого відстежувались їхні дії. Так, у донесенні про
благочинного Вижницького округу йшлось про те, що він у своїй
роботі «протягує елементи уніятства, орієнтує на це деяких
священиків. Треба вирішити питання як його позбутися».
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Надійшла також інформація на настоятеля у Садгорі Михаїла
Мартиніва, який зі своїм шваґром протоієреєм ведуть пропаганду на
користь УГКЦ, що, мовляв, Папа Римський Іоанн ХХIII збирає
кардиналів і Ватикан буде управляти світом. Єпископ Чернівецький
Пімен 14 листопада 1956 р. написав уповноваженому у справах
релігій області вимогу, щоб вигнати «цих вовків в овечій шкурі» [6,
арк.8].
З метою посилення радянського впливу на колишні громади
українських греко-католиків Чернівецький єпископ Євменій 14
березня 1956 р. згідно з розпорядженням екзарха України
митрополита Іоанна у зв'язку з 10-літтям "возз'єднання уніатської
церкви з православною" наказав провести у церквах урочисту
Службу Божу. Спочатку вирішили провести богослужіння тільки у
Львові, потім передумали і Службу відправили також у церкві
Успіння Пресвятої Богородиці м. Чернівці, куди запросили усіх
греко-католицьких священиків. Організацію заходу поклали на
протоієрея Д.Костю. Службу відспівали 25 березня. Однак замість
очікуваних близько 300 вірян і запрошених гостей прийшло лише
40. Таким був протест чернівецьких греко-католиків проти насилля
радянської влади. У цьому ж руслі Російська православна церква
організувала Службу Божу у пам'ять загиблого організатора
Львівського «псевдо собору» 1946 р. Георгія Костельника [4,
арк.11].
Дотримувались деякий час греко-католицьких традицій вірні
сіл Верхні і Нижні Станівці Кіцманського р-ну на чолі зі
священиком С.Н. Смоляком Уповноважений подав на священика у
Москву доповідну про те, що він активізував настрої колишніх
уніатів. У церквах з'явилися ікони з уніатською символікою. До
нього потягнулися греко-католики зі Сторожинця. Чиновник
вимагав зняти священика з реєстрації [7, арк.146-156].
Комітет державної безпеки вивчав вплив Ватикану на колишні
греко-католицькі громади, але нічого не виявив. Лише у деяких
районах Чернівеччини, суміжних з Івано-Франківською областю,
комітет зафіксував випадки продажу церковних календариків з
греко-католицькою символікою і повів з їх розповсюджувачами
рішучу боротьбу.
Радянська влада відстежувала реакцію закордонної преси на
їхню політику атеїзації. 11 серпня 1980 р. Чернівецький обком
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партії отримав «Огляд зарубіжних засобів масової пропаганди і
інформації з питань становища католицької церкви і залишків
уніатства в СРСР», а згодом коментував їх на семінарі
пропагандистів-атеїстів. Матеріал на п'ятнадцяти сторінках мав
гриф обмеження «для службового користування». У документі
повідомлялось, що Папа Римський Павло II закликав СРСР
дарувати релігійну свободу українським католикам, приєднаним до
Російської
православної
церкви
в
сталінську
епоху.
Наголошувалось, що цей же архіпастир зустрічався з дисидентомісториком В.Морозом у Ватикані, також і те, що під час турне по
США говорив про страждання і несправедливості над українцями.
Особливо відзначав боротьбу Української греко-католицької церкви
за незалежність [8, арк.1-15]. Документ свідчить, що УГКЦ входила
в орбіту зацікавлень Ватикану, світової преси та громадськості.
Отже, громади УГКЦ Чернівецької області після Львівського
псевдособору 1946 р. хоч і зазнали серйозних заборон, не
змирилися зі своїм статусом і продовжували боротьбу за
збереження традиційної церкви. Віруючі писали скарги, заяви,
прохання у вищі інстанції, протестували проти закриття церков, хоч
на їхні прохання влада не реагувала. Українські греко-католицькі
церкви на Буковині відродилися лише у 90-х роках ХХ ст. й
сьогодні стоять на чолі національно-християнського виховання мас.
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РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТОВАРИСТВ
НА БУКОВИНІ ЯК ВИЯВ ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТІ
У складному багатоманітному сучасному світі надзвичайно велика
роль відводиться кожній нації для вибору чітко означеного шляху
задля збереження й примноження напрацьованих нею досягнень.
Сучасна вітчизняна та зарубіжна наука активно вивчає та аналізує
процеси в етнокультурній та етнополітичній царині. Вчені різних
наукових шкіл проводять дослідження у галузях націології,
етнополітології, етнодержавознавства, етносоціології [2, с. 112-117].
Значна увага приділяється дослідженню етнічних груп та теоріям
творення націй. Наприклад, дослідник О.Картунов виділяє політичну,
психологічну, культурологічну, історико-економічну та етнічну теорії
нації [1, с. 67-70]. За твердженням німецького дослідника Ф.Майнеке,
нації можна поділити на культурні і політичні, на такі, що ґрунтуються
переважно на певній спільно нажитій культурній спадщині, і на ті,
котрі мають своїм підґрунтям переважно силу спільної політичної
історії та спільного духу творення. Культурна нація може бути
водночас і політичною[3, c.265].
У зазначених дослідженнях та багатьох інших наукових доробках
проводиться аналіз правового становища етнічних груп на різних
етапах розвитку, аналізується джерельна база державної
етнонаціональної політики, а також значна увага приділяється
розвиткові національно-культурних товариств[4, с.447].
На сьогодні в Україні створено та активно діють близько 800
національно-культурних товариств. Найчисельніші з них – російське,
єврейське, польське, угорське, грецьке, болгарське та ін.,тому
питаннятолерантного ставлення представників різних етносів один до
одного завжди залишається пріоритетним та відкритим.
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Толерантне співіснування різноманітних етносів та їхніх культур
було і залишається одним із найскладніших і, водночас, найцікавіших
об’єктів дослідження. Процес формування поліетнічного суспільства є
тривалим і відбувався через участь у війнах як регіонального, так і
світового рівнів. А тому, як влучно зауважує одна із дослідниць
проблеми Ю. Тищенко: «Поява феномену толерантності в культурі та
затвердження цієї категорії в політиці та правових практиках
трактується як одна з відповідей на питання можливостей запобігання
конфліктам» [5, с.62-68]. Науковець акцентує на тому, що підходи до
визначення поняття толерантності змінювалося протягом європейської
історії залежно від світоглядних та культурних контекстів, властивих
тій чи іншій добі.
Початок цивілізованого вирішення проблеми національної
ідентичності на теренах Буковини поклала ще європейська революція
1848-го року. Саме із настанням «весни народів» розпочалося
«пробудження» інтересу до поліконфесійних та багатонаціональних
підданих імперії Габсбургів не лише задля національної
самоідентифікації, а й до створення і збереження засад національних
культур. Буковину, як і більшість провінцій «клаптикової» АвстроУгорської імперії, з давніх часів населяли українці, молдовани,
румуни, євреї, німці, поляки, вірмени та представники інших народів.
В умовах надзвичайно складних геополітичних процесів, особливо
турецьких та російських військових експансій, й утворилася унікальна
міжнаціональна спільнота, яка називається «буковинською».
Водночас, кожна національність не втратила при цьому своєї
ідентичності.
Визначальна роль у цьому процесі належить національнокультурним товариствам, які від зародження стали провідниками ідей
просвітництва, культурного саморозвитку на засадах дотримання
міжконфесійної злагоди. Слід зазначити, що вияв толерантності до
представників інших релігій заклав своєрідний «місток» до дальшого
порозуміння шляху до спільного етнокультурного відродження. Саме
створення національно-культурних товариств сприяло збереженню
етнічної
самосвідомості
національних
меншин.
Важливим
об’єднавчим фактором була приналежність до релігійної конфесії, а
будівництво храмів, відкриття національних будинків та народних
шкіл громадським коштом стали базовими установками для їх
розвитку. Прикладом такої плідної співпраці може слугувати спільне
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використання костелу римо-католицької общини вірменами, що
населяли м. Чернівці, аж до завершення будівництва власного храму
1875 року. Найбільш чисельними серед національних товариств на
Буковині були румунські, єврейські, українські, польські та ін.
Одним із найдавніших у краї вважається «Товариство румунської
культури та літератури на Буковині», засноване 1862 року. Його
діяльність із поверненням радянської влади була заборонена і
відновлена 1989 року вже як Чернівецьке обласне товариство
румунської культури ім. Міхая Емінеску [6, с.127].
В Австро-Угорській імперії євреї окремим етносом не
визнавалися. Значна їх частину розмовляла німецькою мовою, а тому
їх вважали німцями. Наприкінці ХІХ ст. іудейська громада краю
складала майже 100 тисяч осіб. Збудований на кошти громади
Єврейський народний дім у Чернівцях (1906 р.) є пам’яткою
архітектури, де активно діє Товариство єврейської культури ім.
Е.Штейнбарга [6, с.140]. Хоча перших дві родини німецьких
колоністів прибули до Чернівців ще 1782 року, їх національна
культурна спільнота сформувалася пізніше. Може видатися дивним,
але керівник крайового військового управління генерал Енценберг
виступив проти заснування німецьких колоній серед місцевого
населення, вважаючи цілком достатнім наявність мінімального
«культуризаційного взірця». Нащадки німців, двічі у міжвоєнний перід
змушені були залишати свою батьківщину – тільки у червні 1940 року
евакуйовано майже 45 тисяч осіб. Їх землі, майно, Німецький
народний дім у м. Чернівці було націоналізовано. Зараз у краї
функціонує
Товариство
австрійсько-німецької
культури
«Відродження» ім. Й.-В.Гете у тій же будівлі [6, с.141].
Схожою була доля й буковинських поляків. До 1910 року їх у краї
налічувалоя більше 36 тисяч осіб ( у радянський час втричі менше). У
Чернівцях до 1940 року успішно діяв Польський Дім, відроджений
Товариством польської культури ім. А.Міцкевича 1989 року, а з 1992
р. йому так само було повернуте приміщення, збудоване на кошти
громади [6, с.134].
Із здобуттям Україною незалежності поступово відкриваються
нові можливості для розбудови національної політики та збереження
толерантності у релігійному та національно- культурному аспектах як
перевіреної часом надійної основи для розвитку надбань національних
меншин та міжконфесійного миру. Зараз у Чернівецькій області плідно
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працюють 22 національно-культурних товариства, які мають усі
можливості для діяльності та матеріальну допомогу держави і
місцевих органів влади [6, с.145]. Щорічно фінансуються та
отримують пропагандистську підтримку культурно-мистецькі заходи
загальнодержавного та місцевого рівнів, відзначення пам’ятних дат,
національних та релігійних свят (румунський фестиваль весни
«Мерцішор»; єврейське національне свято «Пурім»; поминальні
панахиди, присвячені жертвам сталінських репресій,участь
самодіяльних колективів області у фольклорному фестивалі
«Буковинські зустрічі», який проводиться у Польщі, Румунії та
Угорщині; традиційне румунське свято «Наша рідна румунська мова»;
відзначення релігійних свят Великодня, Трійці та Різдва Христового за
григоріанським календарем; проведення традиційного щорічного
румунського фестивалю різдвяних звичаїв та колядок та ін.
Отже, національно-культурні товариства на Буковині пройшли
тривалий шлях становлення від організацій, основним призначенням
яких було об’єднання за етнонаціональною ознакою, до дієвих
учасників процесу формування толерантного поліетнічного регіону.
Наш край є зразком толерантного співіснування представників різних
етносів в багатокультурному середовищі, які мирно відстоюють і
репрезентують самобутність своїх етнічних культур, що є справжнім
феноменом Буковини.
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ПРИВАТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ В СИСТЕМІ
НЕПЕРЕРВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ
ДОСВІД ТА СПЕЦИФІКА
Відповідно до статті 35 Конституції України кожному
гарантується право на свободу світогляду та віросповідання. Згідно
з Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та
Конвенції з прав дитини, яку Україна підписала ще 1991 року,
кожний маленький громадянин має право на безкоштовну середню
освіту. Закон України «Про освіту» декларує, що «Держава
гарантує молоді право на отримання повної середньої освіти й
сплачує за неї. Повна середня освіта в Україні… може виходити в
різних типах учбових закладів». При цьому, у частині третьої статті
3 Закону України «Про свободу совісті і релігійні організації»
закріплено право батьків або осіб, які їх замінюють, за взаємною
згодою виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних
переконань та ставлення до релігії.
Таке право закріплюється також і у статті 13 Міжнародного
пакту про економічні, соціальні та культурні права та статті 18
Міжнародного Пакту про громадянські і політичні права, до яких
приєдналась Україна. Відповідно до Міжнародного пакту про
економічні, соціальні та культурні права право батьків на виховання
своїх дітей відповідно до власних переконань включає і право
обирати для своїх дітей не тільки запроваджені державними
властями школи, а й інші школи, що відповідають тому мінімуму
вимог щодо освіти, який може бути встановлено чи затверджено
державою.
Досвід демократичних держав свідчить про те, що право
громадян на релігійну освіту незаперечне, закріплене в
конституціях багатьох країн, не суперечить загальній світській
освіті в цих країнах. Право на релігійну освіту є невід’ємним
правом учнів на доступ до інформації і, причому право на навчання
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релігії саме в рамках свого віросповідання. Керуючись Загальною
декларацією прав людини (ст. 18, 26) і інших міжнародних
декларацій і конвенцій, що встановлюють право людини вільно
сповідати свою релігію і переконання, одержувати і давати освіту
своїм дітям у відповідності зі своїми традиціями в дусі поваги
чужих традицій введення релігійної освіти не суперечить
світському характерові й нашої освіти.
Однак на теперішній час це право в Україні не забезпечено
законодавчо. На практиці віруючі батьки не мають можливості
надавати своїм дітям дошкільну, загальну середню чи вищу освіту,
яка б відповідала їхньому світогляду і релігійним переконанням.
Релігійним організаціям (тобто фактично громадянам України,
об’єднаним у релігійні організації) заборонено створювати світські
навчальні заклади, в яких поряд з викладанням навчальних
дисциплін державного освітнього стандарту могло б здійснюватись
моральне виховання на основі релігійних цінностей, щоб дозволило
виростити в Україні не тільки освічених і свідомих, але й
високоморальних і високодуховних громадян, що безумовно
сприяло б духовному піднесенню і оздоровленню української нації.
Сьогодні будь-яка людина, будь-який громадянин може самостійно
засновувати приватний навчальний заклад, а релігійні організацій
не можуть! І це є наслідок нашого пострадянського трактування
принципу відокремлення держави від церкви.
З метою вдосконалення моделі співпраці держави і церкви в
Україні в галузі освіти і виховання досить часто проводяться
науково-практичні конференції [4], наковці вивчають просвітницькі
функції релігії [2] та історію духовної та приватної освіти в нашому
краї [9, 16], рекомендують свої шляхи співпраці світської і
релігійної освіти в Україні [2, 8].
З відокремленням Церкви від школи був втрачений спадок
християнської педагогіки. Освіта і виховання підростаючого
покоління з давніх-давен були і нині є сферою суспільного буття, де
інтереси держави і церкви пересікаються Що ж насправді являє
собою релігійна освіта? На наш погляд, – це, насамперед,
діяльність, здійснювана професійно підготовленими особами
(священнослужителями, релігійними педагогами), по передачі
релігійних доктрин, досвіду, почуттів, богослужбової практики, а
також по підготовці педагогічних кадрів. Серед найбільш важливих
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функцій, властивих конфесійній освіті з урахуванням її специфіки,
можна виокремити наступні: 1) відтворення у конфесіях як рядових
віруючих, так і священнослужителів, а внаслідок цього – і релігії в
цілому; 2) залучення за допомогою освіти і виховання віруючих до
складу тієї або іншої конфесії; 3) соціалізація особистості віруючого
протягом усього його життя; формування і розвиток духовноморальної культури віруючих, вплив на культуру нерелігійних
людей, насамперед – їхні морально-патріотичні позиції. Реалізація
цих функцій відбувається у рамках Церкви і родини. Християнська
особистість може творитися виключно у євхаристичній громаді.
Роки безбожницького насилля в системі радянської освіти цьому чи
не найкращий приклад: ніяка радянська громадська обрядовість на
змогла замінити Богом дані таїнства та обряди, тому і з
відновленням державності України народ знову повернувся до
первісного джерела своєї духовності – Церкви
Приділяючи велике значення розвиткові релігійної освіти,
ієрархи різних конфесій розуміють, що від того, наскільки добре
буде розвинута як власне релігійна освіта, так і її тісні контакти з
світською
освітою,
залежить
майбутнє
Церкви.
Адже
фундаментальна функція релігійної освіти реалізується в двох
напрямках: поглиблення і розширення знань віруючих і первинне
знайомство з основами віровчення нових членів. Говорячи про
перший напрямок, ми маємо справу, як правило, із професійною
релігійною освітою, розглядаючи інше – з непрофесійною.
До проявів непрофесійної православної освіти можна віднести
дошкільну (православні дитячі сади), загальнообов’язкову
(православні школи, гімназії, ліцеї) та додаткову (недільні школи
при храмах, катехичні курси). При цьому мова не йде про
підготовку священнослужителів, але про право релігійних
організацій, нарівні з іншими суб’єктами права, зокрема
громадськими організаціями, засновувати світські навчальні
заклади для загальної освіти осіб, що в них навчатимуться.
Діяльність вказаних навчальних закладів та їх кадрове забезпечення
звершуватиметься відповідно до Закону України «Про освіту» та
інших відповідних нормативних актів, нарівні з навчальними
закладами, заснованими іншими суб’єктами права, зокрема що
стосується викладання предметів інваріативної складової та
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передбаченого законодавством порядку державного ліцензування та
акредитації.
Уже двічі розгляд Верховної Ради України вносились
законопроекти про внесення змін до деяких законів України (щодо
заснування релігійними організаціями навчальних закладів) № 3160
від 12.02.2007 р. та 9580 від 13.12.2011 р., але за висновками
Головного науково-експертного управління вони відхилялись.
Чиновники апелюють до «статті 11 Закону України «Про свободу
совісті та релігійні організації» котрою релігійним організаціям
надано право засновувати духовні навчальні заклади для підготовки
священнослужителів і служителів інших необхідних їм релігійних
спеціальностей. Крім того, згідно із частиною четвертою та п‘ятою
статті 6 цього Закону вони мають право відповідно до своїх
внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей і
дорослих навчальні заклади і групи, а також проводити навчання в
інших формах, використовуючи для цього приміщення, що їм
належать або надаються у користування. Громадяни можуть
навчатися релігійного віровчення та здобувати релігійну освіту
індивідуально або разом з іншими. Батькам або особам, які їх
замінюють, за їх взаємною згодою надається право виховувати
дітей відповідно до своїх власних переконань та ставлення до
релігії (частина третя статті 3 Закону України «Про свободу совісті
та релігійні організації»)» [3].
У той же час Богослов’я (теологія) уже отримало статус
окремого напряму у галузі знань «Гуманітарні науки», за яким в
Україні здійснюється підготовка бакалаврів у вищих навчальних
закладах. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №
267 від 17 березня 2011 року. Цією постановою Уряд також
запровадив розмежування богословів за конфесійним ознакою, в
тому числі серед спеціалістів і магістрів.
Звичайно, ніхто не має права примушувати до релігійної освіти.
Кожний має право зробити вибір на користь релігійної освіти своєї
дитини або відмовитися від такої освіти. З іншого боку держава не
може і не вправі відмовити значній частині населення нашої країни
в релігійній освіті. Відмовлення одним громадянам у релігійній
освіті на підставі небажання інших громадян порушує права
перших. Якщо, наприклад, хтось не бажає одержувати вищу освіту,
то це – його особиста справа і його особистий вибір, але з цього
240

зовсім не випливає, що через його точку зору і його вибір необхідно
скасувати вище освіту взагалі. Демократія саме в тому і полягає,
щоб влада враховувала потреби і запити населення. Якщо релігійна
освіта, у цілому, не суперечить міжнародним правовим документам
і сформованій закордонній практиці, є відповідне бажання батьків
учнів конкретної освітньої установи, то введення релігійної освіти
цілком виправдано, доцільно і законно. За умови, звичайно, повної
добровільності вибору, можливості відмовитися від такої освіти для
тих, хто рахує це для себе можливим і необхідним.
Як уже згадувалось вище Богослов’я (теологія) все ж таки
отримало статус окремого напряму у галузі знань «Гуманітарні
науки», за яким в Україні здійснюється підготовка бакалаврів у
вищих навчальних закладах. Про це йдеться у постанові Кабінету
Міністрів України № 267 від 17 березня 2011 року. Цією
постановою Уряд також запровадив розмежування богословів за
конфесійним ознакою, в тому числі серед спеціалістів і магістрів.
Відповідні зміни внесено до постанови Кабінету Міністрів України
№ 1719 від 13.12.2006 року, якою затверджено перелік напрямків з
підготовки бакалаврів, та до постанови № 787 від 27.08.2010 року,
відповідно до якої готуються спеціалісти та магістри.
Раніше богослов’я (теологія) вже знаходилось у переліку
спеціальностей, за якими в Україні можна було здобути освіту
бакалавра. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України № 363 від 16.06.2005 року бакалаври, спеціалісти та
магістри за спеціальністю богослов’я (теологія) готувались у межах
напряму підготовки «Філософія» на підставі постанови Кабінету
Міністрів України № 507 від 24.05.1997 року. Пізніше, згідно
урядової постанови № 1719 від 13.12.2006 року ця спеціальність
була виключена з переліку напрямків підготовки бакалаврів.
Відтоді та до теперішніх змін спеціалісти та магістри богослов’я
(теології) готувались в Україні на базі освітньо-кваліфікаційного
рівня бакалавра філософії.
Станом на 2012 рік шість ВНЗ отримали ліцензію на підготовку
за напрямом 6.020304 “богослов’я (теологія із зазначенням
конфесії): Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля (ліцензійний обсяг 10 стаціонарних місць)
(Луганськ), Національний університет “Острозька академія”
(ліцензійний обсяг 15 місць на заочній формі навчання), ПВНЗ
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Івано-Франківський університет права імені Короля Данила
Галицького стаціонар (ліцензійний обсяг по 30 місць на
стаціонарній та заочній формі навчання), Приватний вищий
навчальний заклад “Карпатський університет імені Августина
Волошина” (ліцензійний обсяг по 30 місць на стаціонарній та
заочній формі навчання), Класичний приватний університет
(ліцензійний обсяг 30 стаціонарних місць) (Запоріжжя), Вищий
навчальний
заклад
“Український
Католицький
Університет”(ліцензійний обсяг 75 стаціонарних місць) Львів) [5].
Як бачимо серед цього не великого переліку лише два ВНЗ
державної форми власності й чотири приватні. Але навіть й у
державних ВНЗ держава не замовила підготовку жодного
богослова, всі студенти богослови в Україні вчаться виключно за
договірними умовами!
Таким чином Богослов’я (теологія) з отриманням статусу
окремого напряму у галузі знань «Гуманітарні науки» нічого не
отримало, а студенти ліцензійовиних ВНЗ залишиться у програші.
Річ у тому, що на сьогодні єдиним роботодавцем для
випускників богословських навчальних закладів залишаються
виключно релігійні організації. У той же час вони мають досить
розширену внутрішню мережу конфесійних навчальних закладів, у
котрих звершують професійну освіту. Так у сучасній професійній
православній освіті виділяються виділяються: початкова професійна
освіта (духовні училища), середня професійна освіта (дається в
духовних семінаріях – духовних навчальних закладах з
чотирирічним (і більш) терміном навчання, які готують
парафіяльних священнослужителів) та вища богословська освіта
(отримується у богословських інститутах та духовних академіях –
вищих навчальних закладах, які готують священнослужителів,
науковців і викладачів духовних навчальних закладів. Наявність
вищої богословської освіти надає можливість захищати дисертації й
одержувати науковий ступінь).
Яскравим прикладом для підтвердження є Класичний
приватний університет, де роботу кафедри богослов’я напряму
курує виключно місцеве єпархіальне управлінням УПЦ. Всі
засідання кафедри богослов’я цього запорізького ВНЗ очолює
Високопреосвященнійший
архієпископ
Запорізький
і
Мелітопольський Лука [1], а 20 грудня 2012 року, відповідно до
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рапорту архієпископа Луки, кафедру богослов’я Інституту
управління Класичного приватного університету м. Запоріжжя було
підпорядковано Учбовому комітету при Священному Синоді
Української Православної Церкви [6].
Ставлячи за мету підготовку фахівців в області богослов’я,
викладачів як духовних шкіл, так і установ непрофесійної освіти,
релігійна освіта покликана також забезпечити відтворення ієрархії –
носіїв апостольського приємства. Тому вступ до духовного закладу
це не просто професійне самовизначення людини, а вибір
особливого способу життя, призначення, життєвої стратегії:
служити Богові, досягти не лише особистого спасіння, але і
допомогти це зробити іншим. Якщо вибір будь-якого виду
світського професійної освіти спирається насамперед на
раціональну мотивацію, то вибір релігійної обумовлений
ірраціональними почуттями (прагнення наблизитися до Бога,
заслужити спасіння). Необхідність одержання фундаментальних
наукових знань сьогодні усвідомлюється як самими віруючими, так
і ієрархами. Ці зміни виявляються й в освітніх програмах
конфесійних навчальних закладів, в які включено чимало
загальноосвітніх дисциплін, що викладаються у світських вузах.
У той же час світські ВНЗ (як державної та приватної форм
власності) повинні дотримуватись єдиного стандарту, котрий
забирає іноді й до 75 % навчального часу. Цей факт викликає
незадоволення в українських ієрархів, й вони все частіше при
виборі кандидатів для відтворення ієрархії надають перевагу
випускникам з «церковним», а не з «державним» дипломом.
Відсутність гарантії з боку держави на подальше працевлаштування
змушує студентів-богословів із світських ВНЗ паралельно
здобувати інший фах, або ж навчатись й в церковних навчальних
закладах.
Доречно зауважити й той факт, що на сьогодні здобуття освіти
у світських ВНЗ для студентів богословів обходиться на порядок
дорожче, а ніж у навчальних закладах релігійних організацій. У
більшості конфесійних навчальних закладів, у котрих звершують
професійну освіту, студентам надаються дотації на навчання,
безкоштовне проживання та харчування.
Ми вважаємо, що релігійне навчання є одним з
фундаментальних принципів релігійної свободи. Так, право на
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навчання релігії у західноєвропейських країнах включає в себе
право на створення приватних шкіл, підконтрольних тій чи іншій
церкві, та право на навчання релігії у публічних школах [7, с. 3236].
Поняття „приватна школа” означає недержавну установу, що
належить приватним особам, благодійним, релігійним або
просвітницьким організаціям, фондам. Ці школи є альтернативою
масовій школі для дітей з особливими фізичними та
інтелектуальними потребами, для сімей з своїми власними
духовними чи національними орієнтирами. У 1988 р. створена
Європейська рада національних асоціацій незалежних шкіл
(ECNAІS) – міжнародна організація, що сприяє розвитку
незалежних шкіл та співробітництва між ними. На даний час
членами цієї организації є Норвегія, Фінляндія, Данія,
Великобританія, Шотландія, Голландія, Німеччина, Іспанія.
Приватні заклади освіти України є ровесниками її незалежної.
Вони почали активно виникати в 1991 році саме як альтернатива
масовій школі. На першому етапі це були вальдорфські школи,
школи Монтессорі, школи, які відповідали особистим запитам
батьків, приміром, школи з духовною складовою, культурологічні,
фінансові, економічні.
Явище зростання кількості приватних навчальних закладів
обумовлюється наступними чинниками:
• зниження якості діяльності державної середньої школи;
• різноманітність типів приватних освітніх закладів, що мають
можливість задовольнити всі потреби та смаки.
• поширення у 80-90-х роках на освітню сферу основ
неоліберальної стратегії розвитку економіки. (Великобританія,
США, Австралія, Нова Зеландія).
Батьків цікавить атмосфера навчального закладу, ставлення до
дітей, індивідуальний підхід до кожного учня – саме це вони
знаходить у приватних школах, стверджують їхні працівники.
Сучасні приватні навчальні заклади створюються за різними
моделями:
елітарною,
конфесіональною,
компенсуючою,
кон’юнктурною та національною.
Як правило конфесіональна модель представлена приватними
школами, що будують свою діяльність з урахуванням
приналежності учнів до певної конфесії. Конфесійні школи
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переважають у недержавному секторі. У США їхня частка
становить 71%, у Франції – 95, ФРН – 80% [15].
Приватні школи в Україні складають 0,01% від кількості
загальноосвітніх закладів освіти. Тоді як в Голландії приватних
шкіл понад 70%, у Польщі – 20%, навіть наша сусідка Росія уже
подолала 10-тивідсотковий бар’єр. У країнах, що розвиваються,
частка приватного сектору в загальній освіті значно більша,
особливо серед середніх шкіл. Наприклад, в Індії, Танзанії, Того
вона дорівнює 60-80% усієї кількості закладів.
У 1994/95 навчальному році в Україні функціонували 52
приватні школи з кількістю учнів 5 600, у 1995/96 – 74 (7 500 учнів),
у 1996/97 – 89 (9 200 учнів), у 1997/98 – 147 (13 200 учнів). У 2007
році приватних шкіл в Україні було більше 300, а вже станом на
2012 рік із понад 20 тисяч українських шкіл приватних лише 185.
Вони масово закриваються, бо не витримують податкового тягаря
та високих комунальних тарифів, тому що зараз на них дивляться,
як на комерційні установи [13].
На першому етапі держава активно підтримувала розвиток
приватної школи, оскільки загальна середня освіта є обов’язковою і
держава гарантує її виконання. Однак, у 2000 році з невідомих
причин державний компонент на виконання обов’язкового
державного стандарту освіти перестав фінансуватися з боку
держави. Їм не надається жодних пільг на оренду приміщень. Такий
навчальний заклад входить в категорію комерційних установ.
Справа розвитку навчальних закладів приватної форми власності
стала справою самих колективів і батьків. Сьогодні безоплатної
освіти в школі дійсно не існує, батьки дофінансовують навіть
навчальні заклади державної форми власності.
Батьки також потрапляють у нерівноправне становище, тому
що вони сплачуючи податки на утримання усієї бюджетної сфери
не отримують жодної копійки на здобуття обов’язкової середньої
освіти для своїх дітей. Хоча державою щорічно виділяються гроші
на освіту кожної дитини, яка досягла певного віку. Учні ж
приватних шкіл до цих грошей доступу не мають. У сучасній
українській освіті наявні порушення принципів соціальної
справедливості, коли за освіту податками платять усі, але не всі
отримують її від держави. Діти приватних шкіл позбавлені
компенсації з боку держави на отримання обов’язкової середньої
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освіти та медичного обслуговування. Усі види допомоги й
соціального захисту, які надаються дітям, не розповсюджуються на
учнів приватних шкіл (стипендії, премії, грамоти, харчування,
відпочинок).
Більше того, навіть підручники, які мають бути в портфелях
абсолютно всіх учнів (у відповідності до рішення Конституційного
Суду), в приватні школи не надходять і легально купити їх неможна
[11].
Більше того: більшість органів виконавчої влади продовжують
сприймати приватні школи, як виключно комерційні організації,
позбавляючи їх тих прав, які згідно із законом належать їм, як
закладам освіти.
Але ж треба пам’ятати що сучасна українська приватна школа
це не лише модель економного господарювання, але ж це й
обдаровані діти, безпека (фізична та психологічна) і нарешті –
інклюзивна освіта. Приватна освіта – це в першу чергу невеликі
класи. У той час як в державній школі в класі зазвичай 30-40 учнів,
то у приватній – не більше 15. Це дозволяє вчителю приділити
максимальну кількість уваги кожному учневі і доступно пояснити
матеріал, переконавшись, що його зрозуміли абсолютно всі.
Сьогодні потрібно змінювати школи, потрібно в школах
змінювати цілі, принципи і зміст самої освіти. Поки, з одного боку,
ми змушені підтримувати наявну систему освіти, яка абсолютно не
відповідає сьогоднішньому часу, але з іншого боку – треба цю
систему якось змінювати… І для цього потрібно створювати і
підтримувати наявні експериментальні зони і площадки та приватні
школи.
Необхідність зазначених змін підтримується Всеукраїнською
Радою Церков і релігійних організацій, до складу якої входить до 95
відсотків релігійних організацій України, зокрема Українська
православна церква, Українська православна церква Київського
патріархату та Українська греко-католицька церква, про що ВРЦіРО
неодноразово наголошувала у зверненнях до Президента України,
Прем’єр-міністра України, керівництва Верховної Ради України та
лідерів депутатських фракцій [14].
Виконання державного стандарту забирає 90% часу діяльності
навчального закладу. Приватні школи мають дуже маленький
резерв для виконання власної освітньої програми – це приблизно
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15% від навчального плану. Вони не можуть мати свої відмінні від
загальнодержавних навчальні програми. А щоб запровадити якийсь
новий предмет, доводиться проходити довжелезні бюрократичні
процедури. Зрозуміло, нерідко приватні школи пропонують
поглиблене вивчення деяких предметів, факультативи та профільну
підготовку – але не за рахунок, а разом з обов’язковими
предметами.
Існує думка, що приватна освіта – для обраних, причому не
тільки у фінансовому, а й в інтелектуальному плані. На сьогодні
приватні школи це вже давно не уділ багатих. До прикладу серед
учнів київських приватних шкіл 15% — діти-інваліди, (яких не
навчає державна школа), 5% — сироти або напівсироти, 52% —
талановиті діти із малозабезпечених сімей і такі, які перебувають на
диспансерному обліку. Більшість із них навчаються безкоштовно
або ж мають пільги на навчання [11].
Подібна тенденція простежується і на Буковині. У школі при
Чернівецькому
православному
богословському
інституті
навчаються 42% дітей з особливими освітніми потребами, серед
яких значна частина потребує індивідуальної педагогічної уваги.
Особливості діагнозів та анамнезу школярів цієї школи свідчать про
необхідність запровадження інклюзивної освіти у навчальному
закладі [10].
Вирішуючи, яку школу вибрати, батьки рідко коливаються і
роблять вибір у бік звичної муніципальної школи. Приватна освіта
для нас ще не звично, напевно ви знайомі з думкою, що рівень
знань у приватних школах набагато нижче, а учні – капризні і
розпещені.
Насправді, рівень освіти у приватних школах перевіряється так
само, як і в державних, а іноді навіть суворіше. Часто в ролі
перевіряючих виступають співробітники муніципальних шкіл, а
вони не готові закривати очі на промахи колег, що працюють в
системі приватної освіти. Тому викладачі приватних шкіл змушені
відповідати стандартам. Приватна освіта здійснюється за тією ж
обов’язковою програмою Міністерства Освіти, що і державна.
Різниця лише в методиках викладання і додаткових предметах.
За якістю освіти у приватних школах стежать і батьки.
Зробивши вибір на користь приватної освіти, вони платять за
навчання своєї дитини гроші. Якщо батьки дітей, які навчаються в
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муніципальних школах, часто навіть пропускають батьківські
збори, то у випадку з приватним освітою батьки самі прагнуть
підтримувати контакт з вчителями та адміністрацією, щоб
переконатися, що вони платять не дарма [12].
Зараз в Україні так багато людей, які втратили опору в житті,
дезорієнтовані у своєму внутрішньому світі, – і це люди самого
різного віку. У них є уже свої діти, а то й онуки, але вони не можуть
їх правильно виховати, тому що самі виявилися збентеженими,
розгубленими і хотіли б колись розібратися в житті – що є що? Тим
паче маленькій дитині важко осягнути глибину церковних таїнств,
історичне буття Церкви поки що для неї закрито, вона все сприймає
фрагментарно. Для неї можливе лише локальне знання, як спалах
освітлюючий частину нового невідомого простору, що починає
притягати своєю зримою і незримою красою.
Швидко засвоюючи зовнішню атрибутику християнства, діти
не відмовляються від звичних для них способів мислення. У цьому
віці в дитини легко виникає особливий вид пантеїстичного
світорозуміння, що включає зовнішні образи і символи
християнства в органічному поєднанні з нехристиянськими
одухотворенням дитячою свідомістю світу. Звідси може виникнути
питання, а чи можливо тоді взагалі говорити про воцерковлення
дітей?
Воцерковлення, як відомо, – це придбання не тільки визначених
знань, але й початок обожнення людини. Воно започатковує
особисті відносин людини з Богом, розпочинає період
усвідомленого духовного життя, осмислення світу, людини у світі,
пізнання життя, її призначення і змісту і, нарешті, входження в саме
буття церковної громади. Воцерковлення не можна уособлювати
виключно з поясненням змісту і призначення церковних і
священних предметів, знайомством з розпорядком храмового
життя.
Зважаючи на викладене вище, релігійну педагогіку з усією
сукупністю її заходів варто вважати тривалим, багаторічним
поступальним процесом воцерковленням дітей. Тому уже в
дошкільній релігійній педагогіці головне, на нашу думку, щоб
дитина захотіла власного духовного життя. Вихователям постійно
потрібно пам’ятати про те, що християнство не можна зводити до
зовнішнього облаштування життя, оскільки воно, насамперед,
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формує нову людину з особливим благодатним улаштуванням душі.
Тому і починати християнське виховання потрібно з гармонізації
внутрішнього світу дітей, з поступового вибудовування в їхній
свідомості православного світогляду, а не з привчання до зовнішніх
правил поведінки в храмі або під час трапези. Потрібно також
шукати особливу систему діалогу з дітьми, тільки у цьому випадку
педагог буде мати можливість відчувати, що відбувається в душі
дитини, співпереживати і допомагати їй своїми порадами і
реальними справами [8].
З іншого боку, воцерковлення – досвід молитви, який
здобувається поступово, це боротьба зі спокусами, а також досвід
внутрішнього вибору шляху і способу життя. Самостійно зробити
цей вибір дитина, за винятком рідких обранців Божих, не може.
Поруч з нею протягом багатьох років повинні бути дорослі. Але,
потрібно пам’ятати, що педагог чи вихователь повинен лише
допомагати дітям, а не вибирати за них. Тому в християнських
навчально-виховних методах не може бути а ні найменшого
примусу.
Наявний в Україні досвід релігійної освіти свідчить про велику
користь цієї справи: зростає духовно-моральне і патріотичне
виховання молоді і дітей, починаючи з дошкільного віку [17]. Цей
фактор добре розуміють і сучасні українські урядовці. Тому вже
сьогодні потрібно побороти інерцію та боязкість перед змінами і
зрозуміти, що жива, діюча недільна церковна школа є нагальною
потребою для нашого часу. Виховні християнські заклади
покликані сьогодні стати Християнським народним будинком –
школою для усіх. У них мова повинна йти не тільки про правильний
виклад основ християнської віри, але, у першу чергу, про будову
життя через віру. От первісний зміст будь-якого духовної освіти.
Релігійна педагогіка у всіх своїх діях може спиратися тільки на
вільну волю людини. У сутності в нас є один головний виховний
засіб – діалог, але діалог, що розуміється не як розмова двох, а як
увага до усього, що відбувається в людях і в світі. Завдання
християнського педагога і полягає в тому, щоб організувати ці
діалоги для кожної вікової групи.
Розглянемо передусім проблеми змісту духовної освіти.
Оскільки духовна освіта є передачею інформації з метою
підвищення релігійної освіченості населення, то у структурі її
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змісту слід виділити інформаційний компонент. Інформаційний
компонент змісту духовної освіти різних релігійних конфесій
об’єднує особливе ставлення до Бога і святих, спрямованість на
досягнення відповідності поведінки людини образу Божому.
Водночас інформаційні компоненти змісту духовної освіти різних
релігійних конфесій мають свої особливості.
Узагалі інформаційний компонент змісту духовної освіти
передбачає оволодіння як богословськими, так і світськими
знаннями. Головне ж його призначення — це надання особі знань
про віровчення певної релігійної конфесії, утвердження глибокої
віри в Бога і вимога до людини змінитися відповідно до образу
Божого.
Крім інформаційного компоненту, зміст духовної освіти
включає й операційний компонент, тобто учать учнів у виконанні
релігійно-культових дій. Разом з тим система духовної освіти
загально-просвітницького напрямку має на меті ознайомлення
віруючих з релігійними святами, обрядами, молитвами через ЗМІ,
недільні школи, курси та ін. Особлива увага у процесі духовної
освіти звертається на вдосконалення мистецтва проповіді.
Святійший Патріарх Філарет постійно акцентує увагу на тому,
що “духовна освіта відкриває вічні істини, дає правдиві критерії та
орієнтири для людини, в той час як світська освіта полягає у
вивченні здобутків людського розуму, який є обмеженим…”[18].
Крім інформаційного й операційного компонентів змісту
духовної освіти, важливо виділити ще й ціннісно-смисловий
(виховний, передусім моральне виховання), адже основним
принципом духовної освіти є єдність освіти й виховання.
Усі названі компоненти займають своє місце у змісті духовної
освіти різних релігійних конфесій, існують не ізольовано один від
одного, а тісно вплетені у зміст освіти і своїм витоком мають
релігійне розуміння сутності людини як “гріховної істоти”, яка
потребує змін, “спасіння”.
На сьогоднішній день на Буковині серед лізенційовиних
навчальних закладів лише п’ять запровадили релігійний компонент
у систему освіти та виховання своїх дітей. Всі п’ять навчальні
заклади розташовані у м. Чернівці: приватна загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів при Чернівецькому православному богословському
інституті (вул. Марка Черемшини, 10-А ). приватна загальноосвітня
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школа І-ІІ ступенів, що знаходиться в приватній власності Манчула
Василя Івановича «Надія» ( вул. Московської Олімпіади, 3-В),
приватний дитячий садочок „Надія” – створений на базі приватної
школи „Надія” та приватний навчально-виховний комплекс
«Соломон», до складу якого входять загальноосвітня школа I–II
ступенів і дошкільний навчальний заклад..
Всі ці навчальні заклади на Буковині були створені як відповідь
на нагальну потребу суспільства відродити традицію навчати та
виховувати дітей у релігійному дусі, тобто у руслі
загальнолюдських цінностей: добра, моралі, чесності, порядності,
віри в Бога, без якого неможливо реалізувати всі вищезгадані
принципи, необхідні будь-якому суспільству для того, щоб
називатись цивілізованим, гуманним, тобто людським. Адже наші
діти – це майбутня основа нашого суспільства, нашої держави.
Приватна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів «Надія»
функціонує з 1999 року на підставі рішення виконавчого комітету
Чернівецької міської ради від 07.09.1999 року №620/18 «Про
надання дозволу на відкриття середньої загальноосвітньої школи ІІІ ступенів «Надія», заснованої на приватній формі власності». В
червні 2000 року школа отримала ліцензію на право здійснення
освітньої діяльності, яка була продовжена у 2007 році терміном до
21.01.2012 року (ліцензія №247740, серія АА від 20.09.2007 року).
Ліцензійний обсяг освітніх послуг становить 200 осіб.
Кадрове забезпечення приватної школи «Надія» здійснено у
повній відповідності до вимог чинного законодавства. Школа
укомплектована педагогами на 100% до потреби. У школі з 19
педагогів із них 95% з вищою освітою. Науково-методична робота в
школі підпорядкована єдиній науково-методичній проблемі, над
якою працює навчальний заклад «Індивідуалізація та диференціація
навчання».
У закладі функціонує 11 класних кімнат, спортивний зал, який
об’єднаний з залом хореографії, актовий зал, кімната фізичного
розвантаження, бібліотека, їдальня, гардероб. Всі приміщення
світлі, просторі, мають гарний естетичний вигляд, забезпечені
шкільними меблями, озеленені. Школа підключена до всесвітньої
мережі Інтернет.
Приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів при
Чернівецькому православному богословському інституті заснована
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в 2008 році. Це загальноосвітній україномовний приватний
навчальний заклад, де основою навчально-виховного процесу є
вивчення мов та дисциплін морально-етичного спрямування.
Головна мета навчального закладу – створення цілісної системи
життєдіяльності дитини на основі традиційних для України
православного світогляду і православної культури. Місія школи –
милосердя.
Педагогічними кадрами школа укомплектована на 100% до
потреби. Навчально-виховний процес забезпечують 11 педагогів, 1 з
яких вчитель-методист з вищою кваліфікаційною категорією. Решта
– творча молодь, що розпочала трудову педагогічну діяльність.
Шість педагогів – магістри, а ще троє здобувають відповідні
кваліфікації в ВНЗ України. Педагогічний колектив веде
дослідження з проблеми: «Розвиток творчих здібностей школярів»,
«Формування основ етичної культури», «Основи інклюзивного
навчання».
Науково-методична робота в школі підпорядкована єдиній
науково-методичній проблемі, над якою працює навчальний заклад
«Створення оптимальних умов навчання та виховання для розвитку
і становлення особистості». Педагогами впроваджуються елементи
інноваційних технологій навчання і зокрема: технології рівневої
диференціації, індивідуалізації процесу навчання, елементи
проблемного та проектного навчання, ігрові та інтерактивні
технології та інші.
Матеріально-технічна та навчально-методична база Приватна
ЗОШ І-ІІІ ст. при Чернівецькому православному богословському
інститут розміщена в приміщенні загальною площею 1053 м2, з
бібліотекою, актовим залом на 130 місць, спортивною кімнатою та
майданчиком. Нетиповий проект споруди, істотно відмінний від
загальноприйнятих. Розміщення поряд із церквою забезпечує
автономність та відмежованість шкільного простору, сприяє
гарантії захищеності школярів від впливу вулиці. Ведеться
будівництво нового корпусу закладу загальною площею 1550 кв.м.
Заклад укомплектований комп’ютерами нового покоління в
кількості 42 одиниць та підключений до всесвітньої мережі
Інтернет, що дає можливість широко використовувати ресурси
інформаційно-комунікаційних технологій. Усі школярі забезпечені
підручниками на 100%, які придбані за кошти батьків.
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У школі навчаються діти з особливими освітніми потребами
(42%), серед яких значна частина потребує індивідуальної
педагогічної уваги. Тому однією з форм організації навчальновиховного процесу в школі стало інклюзивне навчання. Стратегія
цього процесу – перспектива сповідування основних засад любові
до ближнього, милосердя, допомоги хворим та немічним не на
словах, а в реальному житті.
Організація інклюзивного навчання надала можливість
пристосувати до запитів дитини з особливими потребами не тільки
приміщення, відповідно об лаштоване робоче місце для занять, а й
програмно-методичне забезпечення, надання додаткових послуг
такій дитині, організацію індивідуального підходу до неї. Для цього
напрацьовано адаптовані навчальні програми та плани, розроблені
та апробовані методи та форми навчання, засоби залучення батьків
до співпраці з фахівцями для навчання спеціальних послуг
відповідно до різних освітніх потреб цих дітей.
Поряд з предметами Державного компоненту діти вивчають:
основи православної культури, російську мову та літературу,
англійську мову (поглиблено з 1 класу), німецьку мову,
інформатику, біблійну історію; займаються на заняттях творчого
мислення, образотворчого мистецтва та трудового навчання,
музичного мистецтва, хорового співу. Контрольні заміри визначили
якість навчальних досягнень школи на рівні 63%, тобто із 40
школярів школи 25 навчаються на високому та достатньому рівнях.
Виховна система приватної школи в своїй діяльності реалізує
принципи демократизації і гуманізації навчально-виховного
процесу, який у навчальному закладі побудований на основі
партнерства і співробітництва між педагогами, батьками і учнями
на основі морально-етичних засад православ’я.
У грудні 2012 року управлінням освіти Чернівецької міської
ради проведено державну атестацію приватної загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів, що знаходиться в приватній власності Манчула
Василя Івановича «Надія» та приватної загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів при Чернівецькому православному богословському
інституті. Експертна комісія встановила достатній рівень організації
та результативності навчально-виховного процесу у вищезгаданих
приватних загальноосвітніх школах [див. 10].
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1 вересня 2014 року у Чернівцях відбулось відкриття
новоутвореного адвентистського приватного навчально-виховного
комплексу «Соломон». До його складу входять загальноосвітня
школа I–II ступенів і дошкільний навчальний заклад.
Школа «Соломон» спрямовує свою роботу на пошуки
індивідуального підходу до кожного учня. В процесі навчання
використовуються передові сучасні технології, спрямовані на
всебічний розвиток учня. В процесі навчання перед дітьми
ставляться легкі та зрозумілі їм цілі, виконання яких покладено на
дітей, що в свою чергу розвиває в дітях відповідальність та
усвідомлення необхідності самовдосконалюватися, а також сприяє
розвитку працездатності. У даному навчальному закладі
практикують на уроках колективну роботу та роботу в групах, що
допомагає дітям цінувати та поважати думку кожного, а також
усвідомлювати те, що в колективі нема чужої роботи. В результаті
отримують кероване і мотивоване навчання. В школі створили
особливу атмосферу між дітьми і педагогами, а також залучили до
співпраці батьків.
Учням, які закінчили школу і здали державну підсумкову
атестацію, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.
На сьогоднішній день в школі навчаються діти до 5 класу включно,
щорічно будемо переводити в наступний клас.
Школа працює в режимі повного дня з 8.30 до 17 год. На базі
школи діють гуртки в яких діти можуть проявити свої творчі
здібності і розвивати свою уяву.
Крім того в школі є дошкільна підготовча група, де вихователі
займаються підготовкою дітей до вступу в перший клас. Отже,
діяльність
вищезгаданих
трьох
чернівецьких
приватних
загальноосвітніх навчальних закладів спрямована на виконання
основних положень Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про охорону праці», Указів Президента України,
програм і постанов Кабінету Міністрів України, нормативних
документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
головного управління освіти та науки Чернівецької обласної
державної адміністрації, управління освіти Чернівецької міської
ради, регіональних і міських програм розвитку освітньої галузі,
Статуту навчального закладу.
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Дані навчальні заклади сприяють зміцненню моральних і
духовних цінностей у підростаючого покоління, прищепленню
толерантного і гуманного відношення до інших, пропаганди
здорового способу життя, а також запобігають руйнівному впливу
алкоголізму, наркоманії, насилля і жорстокості, яким оточені в
нинішній час підлітки та молодь.
Як бачимо, приватні навчальні заклади фокусують свою увагу і
зусилля свою увагу і зусилля на подоланні численних тактичних
негараздів, притаманних, сучасній національній освіті в цілому, а
саме: не сформованості у частини випускників школи належного
рівня національної свідомості, достатньої життєвої компетентності,
соціального розвитку, необхідної комп’ютерної грамотності, уміння
опрацьовувати інформацію, володіння іноземними мовами,
недостатні вміння учнів вільно використовувати здобуті знання для
розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій.
Численні звернення християнських громад стали поштовхом до
прийняття 7 квітня 2015 року в першому читанні нового
законопроекту (№ 1447/П) «Проект Постанови про прийняття за
основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів
України щодо заснування релігійними організаціями навчальних
закладів». Фактично цей законопроект легалізує те, що сьогодні
роблять церкви і релігійні організації, засновуючи дитячі садки,
школи.
Створення приватних закладів релігійними організаціями (а не
фізичними особами, як це робиться зараз) не потребуватиме
додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.
Крім цього, виходячи з міжнародного досвіду, ці навчальні заклади
сприятимуть зменшенню видатків на освітні програми та
функціонування закладів освіти з Державного та місцевих
бюджетів, оскільки релігійні організації власним коштом будуть
забезпечувати належні умови для освіти значної кількості дітей та
молоді.
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ / ІНТОЛЕРАНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ
ПОЛІЕТНІЧНОСТІ Й ПОЛІРЕЛІГІЙНОСТІ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІРИ
В сучасних умовах глобалізації та секуляризації, коли
українське суспільство переживає одне із наймасштабніших
катастроф з часу здобуття незалежності – війна з країноюагресором,
особливої
актуальності
набувають
питання
толерантності, партнерства, пошуку нової моделі міжконфесійних і
державно-церковних відносин та негайного подолання розділень в
Українському Православ’ї. Однак, однією з головних причин, що
дестабілізують та перешкоджають налагодженню конструктивного
діалогу та рішучих дій в міжконфесійному середовищі –
нетерпимість та інтолерантність. Особливого вияву цей фактор
набуває в контексті поліетнічності та полірелігійності.
Одним із таких проявів густоти етносів та релігійних
організацій в Україні складає Північна Буковина, яка
характеризується своєю регіональною унікальністю та специфікою
розвитку церковно-релігійного життя. У цьому контексті можна
стверджувати, що по-перше, найменша за територією в Україні
Чернівецька область (1,3 % від її площі, 8,1 тис. кв. км з
чисельністю населення близько 903,5 тис. осіб у 417 населених
пунктах) репрезентує ситуацію в країні у цілому; по-друге, в
області діють майже всі, традиційні для України, релігійні течії і
навіть такі, які більше ніде не поширені в нашій державі
(назариняни, осташі); по-третє, в історичній ретроспективі тут не
простежувалося гострих конфесійних протистоянь, які набули
сьогодні деструктивної форми і затяжних проявів. Разом з тим
релігійне життя регіону відрізняється як своєю поліконфесійною
специфікою, так й інституціональними формами. Це пов’язано, у
першу чергу, з національним складом населення (понад 76
національностей) та з географією розташування: перетин
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економічних, політичних і релігійних впливів з різними культурноісторичними традиціями [2, с. 226].
Як відомо, вектор напруженості у поліконфесійному
релігійному середовищі України і Північної Буковини зокрема,
увиразнюється вже на початку 90-х років ХХ ст. і поширюється у
трьох головних напрямах: а) через відверту конкуренцію між
традиційними конфесіями; б) через протистояння традиційних і
нетрадиційних для України конфесій; в) через негаразди і кризи
внутрішньоконфесійного розвитку [1].
Церква на сучасному етапі як механізм реалізації соціальних
функцій релігії, може успішно виконувати свою роль у першу чергу
тому, що рівень довіри до неї один з найвищих серед соціальних
інститутів [4, с. 232]. Тому навіть при різновекторності дій церков,
їх есхатологічних принципів та ідей, завдання суспільства полягає у
формуванні механізмів співпраці релігійних співтовариств,
різноманітних форм діалогових комунікацій, що у кінцевому
результаті повинно би привести до об’єднання зусиль у реалізації
соціальних проектів та партнерських відносинах.
Однак, на превеликий жаль, конфесійна заангажованість
(неканонічні / розкольники / неблагодатні та ін.), претензії на
абсолютну істину та можливість спасіння лише в рамках окремого
віросповідання, про що пропагує й досі УПЦ МП, відсутність
толерантності у міжцерковних взаєминах, які прогресують і в
постмайданський період, продовжують затяжний конфлікт у
релігійній мережі, а відповідно дестабілізують бажаний мир для
сучасного суспільства в умовах війни на сході України та
довгоочікуваний процес об’єднання православних церков в Єдину
Помісну.
Беручи до уваги цей чинник, який негативно впливає на
розвиток сучасного українського соціуму, спостерігаємо, що спектр
релігійних конфронтацій і в Україні, і в Чернівецькій області
набуває сьогодні особливого та непередбачуваного вигляду, адже
драматичні події, що розгорнулися в Україні в 2013-2014 рр.
виявили вкрай важливі та болючі проблеми українського життя.
Толерантність/інтолерантність постмайданної України і путінської
Росії дало суттєві та довготривалі наслідки, які позначилися
змінами в усіх сферах суспільного життя, адже Українська держава
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постала перед непростим вибором між Росією та Заходом
(Європейським Союзом та США) [див.: 6, с. 46-48].
Водночас необхідно констатувати, що в самій Чернівецькій
області після Революції гідності аналіз суспільно-політичних,
етнонаціональних та інших чинників міжцерковного конфлікту,
його причин і норм вияву дає підстави для визначення шляхів та
вироблення механізмів подолання цієї важливої не лише релігійної,
а й соціальної проблеми.
Багаторічна практика Буковинського краю показала, що не
можна опиратися виключно на інститут більшості, оскільки це
тільки загострює конфлікт та знижує рівень толерантності.
Врегулювання конфлікту шляхом досягнення за короткий термін
етнічної, конфесійної чи якоїсь іншої ідентичності також
неможливе, оскільки веде до насильства. Необхідними умовами тут
постає деполітизація конфлікту, надання обопільного права вето
носіям конфлікту і компромісу. Однак на практиці політичні
чинники беруть гору в міжцерковних конфліктах, носії ж
конфлікту, підтримані політиками, скеровані на церковну
монополію і не визначають релігії у конфесійній конфігурації, а
тому цей конфлікт гранично політизований.
Звичайно, це завдає шкоди міжцерковному примиренню. Тому,
нормалізація міжцерковних відносин залежить, на нашу думку, від
таких важливих факторів: встановлення правового характеру
державно-церковних відносин, дотримання законності у питаннях
свободи совісті, справедливе розв’язання проблеми культових
приміщень і майна, деполітизація між церковних відносин і
усунення втручання в релігійно-церковне життя різних політичних
сил,
своєчасне
вирішення
внутрішньоцерковних
питань,
формування терпимого, дружелюбного ставлення до віруючих
інших віросповідань, готовність конфліктуючих сторін, передусім
духовенства, йти на компроміс тощо.
Сьогодні
влада
Чернівецької
області,
керуючись
євроінтеграційною спрямованістю більшості краян, прагне до
подолання низки негативних проявів у політичній, економічній,
соціальній, культурній, а найголовніше – релігійній сферах. Про
останнє свідчить той факт, що 1 грудня 2014 р.депутати
Чернівецької міської ради направили офіційне звернення до
релігійних громад УПЦ МП м. Чернівців щодо подолання
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православного розділення та перепідпорядкування Українській
Церкві, що в кінцевому результаті повинно привести до створення
Помісної Православної Церкви в Україні. Депутати у зверненні,
зокрема, зазначили: ,,Сьогодні, як ніколи, необхідне об’єднання
нації, єднання всіх жителів України, бо лише єднання може
привести до перемоги над ворогом <…> Своїм об’єднанням ми не
тільки дотримаємось найбільшої релігійної цінності – ,,Полюби
ближнього свого як самого себе”, але й примиримо батьків та дітей,
рідних братів і сестер, які у свій час, після здобуття Україною
незалежності, не без впливу промосковських сил, розійшлися по
церквах різних Патріархатів [3]. Однак такі заклики до
прихильників ,,канонічної” Церкви зовсім не отримали
бажаних результатів, оскільки Московський Патріархат у області
й досі зберігає ,,тривожний” нейтралітет по відношенню до
сучасних суспільних викликів та подій, продовжує підтримувати
концепцію ,,руського міра” та вірність Патріархові Кірілу.
Також в цьому контексті досить дивними видаються дії
Московського Патріархату на заклики влади та лідерів релігійних
організацій краю щодо припинення сепаратистських проявів,
тероризму, насильства та зовнішньої агресії з боку Росії, адже з
одного боку прибічники УПЦ МП в цілому підтримують прагнення
буковинців, з іншого – суперечать один одному.
Про нестійкість у поглядах Московського Патріархату
вказують й наступні факти. 20 лютого 2015 р. головою обласної
державної адміністрації Олександра Фищука проводилася зустріч з
керівниками релігійних конфесій Буковини, у результаті якої було
підготовлено офіційне звернення керівників релігійних конфесій
Буковини з приводу захисту України від тероризму і зовнішньої
агресії. Важливо наголосити, що звернення підписали усі присутні
на цій зустрічі представники конфесій, зокрема православні (УПЦ
КП, УПЦ МП, УАПЦ). У своїх виступах голови релігійних
конфесій краю закликали представників усіх віросповідань
консолідуватися та стати на захист Батьківщини, адже перемога
здобувається спільними зусиллями: тих, хто захищає Батьківщину зі
зброєю в руках, тих, хто працює волонтерами й тих, хто молиться
[див.: 5]. Проте, як пояснити заклики вікарного єпископа
Банченського УПЦ МП Лонгіна (Жара) до румуномовмого
населення Буковини, які суперечать змістовному наповненню
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вищезазначеного звернення, під яким, до речі, стоїть й підпис
архієпископа Чернівецького та Буковинського Мелетія (Єгоренко)
цього ж Патріархату. Нагадаймо, що владику Лонгіна звинувачують
у зриві мобілізації на Буковині. Як зазначає директор Департаменту
у справах релігій і національностей Міністерства культури України
Андрій Юраш, в одній з румуномовних газет єпископ виступив із
закликом не йти в Українську армію і в дуже негативних епітетах
змальовує Європу й українську владу [див.: 7]. Окреслені дії
Московського Патріархату прямо вказують на їх, поки що,
промосковську зорієнтованість та постійну політико-релігійну
пропаганду, яка дестабілізує не тільки релігійне середовище в
області, а й обраний курс на Європу і мирний план з врегулювання
ситуації в Україні.
Отже,релігійно-конфесійна ситуація в постмайданній Україні
зазнає значного впливу багатьох факторів, які постійно стимулюють
міжконфесійну напругу. Вирішення цих проблем, в першу чергу,
залежить від правильної побудови двосторонніх толерантних
взаємин між релігійними організаціями та їх лідерами, державними
та церковними інституціями, а найголовніше – між самими
віруючими різних конфесій. Тому потрібно закладати і формувати у
свідомості сучасного суспільства принципи терпимості один до
одного, а це покладає на усі вищеназвані суб’єкти релігійних
відносин важливі та вкрай необхідні завдання формування
толерантності в українському суспільстві в цілому та в релігійному
середовищі зокрема.
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ТОЛЕРАНТНІ МІЖГРУПОВІ НАСТАНОВИ ТА
ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ
ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ
Дослідження вияву феномену толерантності у процесі
міжгрупової взаємодії тісно пов’язане з поняттями «етнічність» та
«етнічна ідентичність», які мають соціально-психологічну природу.
Даний феномен привертає увагу дослідників у руслі
етнокультурних [9], етнополітичних [2, 5], етносоціальних [3, 6] та
етнопсихологічних [4] студій.
Етнічність є поняттям, яке володіє високим евристичним
потенціалом, оскільки визначає динамічний характер контактів і
взаємовідносин між групами. Зважаючи на значну різноманітність
підходів можна виділити, принаймні, три основних аспекти вияву
етнічності, а саме: інтеракційний, атрибутивний та об’єктивносимволічний[10, с. 61].
Інтеракційний аспект етнічності є формою міжгрупової
взаємодії. Зауважимо, що сам термін «етнічна група» передбачає
наявність взаємодії. Етнічні групи ідентифікуються членами інших
етнічних груп, і між ними в тій чи іншій формі відбуваються
контакти. У цьому контексті групова та індивідуальна ідентичність
може бути визначена лише стосовно тих, хто до цієї ідентичності не
належить, інакше кажучи, щодо тих, хто не є членом даної групи
[10, с. 52].
Водночас, важливими теоріями міжгрупових відносин є теорія
соціальної ідентичності та реалістична теорія конфлікту.
Реалістична теорія конфлікту вважає первинним конфлікт інтересів
між групами, негативне ставлення їх членів одне до одного, яке й
підсилює групову ідентифікацію. Теорія соціальної ідентичності
стверджує, що чим повніше людина ідентифікує себе з групою, тим
більше упереджень вона буде демонструвати стосовно інших груп
[4, c. 118].
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Окрім того, етнокультурні критерії покладені в основу
формування новітніх концепцій етносоціального розвитку
північноамериканських
країн
–
культурний
плюралізм,
багатокультурність та ін. [3, c. 15].
Спираючись на дослідження етнопсихологів, зауважимо, що
такі соціально-психологічні фактори, як валентність (позитивністьнегативність) етнічної ідентичності, рівні сприйняття дискримінації
і релігійності, пов’язані з толерантністю-інтолерантністю
міжгрупових настанов різних етнічних та субкультурних груп у
поліетнічних
регіонах.
Позитивна
етнічна
ідентичність
взаємопов’язана з толерантними міжгруповими настановами, а
негативна – з інтолерантними установками. Невизначеність етнічної
ідентичності, високий рівень дискримінації також пов’язаний з
інтолерантністю міжгрупових установок [6, c. 51].
Підкреслимо, що культурна антропологія і психологія пов’язує
формування емоційної подібності індивіда з представниками своєї
культури з процесами інкультурації, тобто засвоєнням притаманних
культурі світосприйняття і поведінки. Етнічна функція культури слугує
меті психологічного захисту етнічної індивідуальності завдяки
узгодженню відповідних способів взаємовідносин зі світом [11, с. 3344].
Культурні атрибути та стереотипи поведінки у своїй сукупності
обумовлюють формування на суб’єктивному рівні усвідомлення
членами
групи
специфічної
форми
колективної
ідентичності.Особливо даний аспект актуальний у контексті
полікультурного регіону.
Зазначимо, що полікультурний регіон розглядається як
соціальна система, в якій певна етнічна група є її складовою
(елементом), а тому сутність інтеграції та диференціації етнічних
груп позначаються як етапи розвитку системи. Полікультурні
регіони з тривалим періодом співіснування етнічних груп є доволі
збалансованими системами, для таких регіонів характерний високий
рівень базової етнічної толерантності та відсутність серйозних
міжетнічних конфліктів [6, с. 51].
Одним із поліетнічних регіонів України, де поруч з українцями
віддавна компактно живуть представники різних етнічних груп, є
Чернівецька область. У жителів Чернівеччини історично
сформовано доволі стійкі традиції стихійної «мультикультурності».
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Їм притаманна повага до мови та звичаїв сусідів – представників
інших націй, уміння підтримувати з ними толерантні стосунки. Як у
минулому, так і тепер міжнаціональні стосунки в регіоні
відзначаються відносно високою стабільністю й елементами
компліментарності ролей одних етнічних громад щодо інших.
Однак у минулому траплялися періоди напруження та прояви
конфліктності між представниками основних етнічних громад, але
вони, як правило, виникали не з ініціативи місцевого населення [5,
с. 47-48].
Так склалося, що історична область Буковини стала
батьківщиною українців, румунів, євреїв, поляків, німців та інших
народів. Споконвічно ці народи жили поруч, зберігаючи свою
національно-культурну автохтонність та виробляючи спільні риси
життя, побуту і культури [7, с. 35]. У цьому руслі важливим є
дослідження етнокультурної ідентичності населення краю.
Стан і перспективи етнічної толерантності, а також
етноконфесійної ідентичності розглядає у своїх працях
буковинський етнополітолог І.Буркут. Зокрема, дослідник зазначає
причини формування негативних етнічних стереотипів та способи
їх подолання. На його думку, глибоке знайомство з культурними
досягненнями сусідів дозволяє позбавитися від упередженості,
сформованої негативним історичним досвідом [2, с. 228-237].
Науковець підкреслює традиційну толерантність населення регіону,
вказуючи на феномен «буковинізму».
На цей феномен звернув увагу й інший вітчизняний дослідник
І.Монолатій. Він вважає, що регіони, для яких сучасна
полікультурність є новим фактором, являють собою інший тип
систем – незбалансованих, які прагнуть до пошуку міжгрупового
балансу, що розуміється кожною групою по-своєму. Для таких
регіонів провідними є процеси міжгрупової диференціації за
найбільш значними параметрами: етнічним та релігійним [8, с. 92].
Львівський дослідник М. Балагутрак переконаний, що
проблема етнічної ідентичності в сучасному урбаністичному
середовищі України зосереджена здебільшого навколо етнічних і
мовно-культурних проблем. Він зазначає, що на тлі сучасних
складних етнокультурних і етносоціальних процесів утвердження
української національної держави неможливе без зміцнення
підвалин національної самосвідомості й ідентичності українців,
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котрі у своїй основі ґрунтуються на сукупності етнічних чинників і
мовно-культурних особливостей українського етносу [1, с. 18-23].
Полікультурність витворила нову концепцію суспільства. На
зміну поняттю глобального суспільства приходить поняття
вузлового суспільства: індивіди більше не належать до єдиного
соціуму, а входять у численні мережі, які перетинаються,
створюючи безліч можливих комбінацій [9, с.37]. Водночас,
своєрідною реакцію на тенденцію зростаючої уніфікації
матеріальної та духовної культури в умовах глобалізації є різні
етнічні утворення, етнічні групи або ж етнонаціональні спільноти
[8, с. 92].
Отже, рівень толерантність у полікультурному регіоні
безпосередньо пов’язаний із толерантними чи інтолерантними
міжгруповими настановами. Дані явища є аспектом вияву етнічної
ідентичності у контексті міжгрупової взаємодії, тобто процесі
ідентифікації етнічних груп, а також дії сукупності соціальнопсихологічних факторів (культурних атрибутів, етнічних
стереотипів та ін.). Прикладом реалізації толерантних взаємин у
полікультурному регіоні є Буковина, для якої характерний високий
рівень базових толерантних етнічних настанов (феномен
«буковинізму»). Як бачимо, дослідження толерантності має
міждисциплінарний дискурс та значний потенціал, оскільки
актуалізуються запитами і потребами сучасного українського
соціуму.
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