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Розділ 1.
Світоглядно-ціннісні й методологічні аспекти
осмислення проблем конфліктології
© Абрамович С. Д.
(м. Кам’янець-Подільський)
ДИСКРЕТНИЙ ХАРАКТЕР РЕАЛІЗАЦІЇ
МОРАЛЬНОЇ МАКСИМИ У СТАРОМУ ЗАВІТІ
Надто часто приходиться відповідати на здивоване чи
зловтішне запитання: як ото виходить, що Біблія вчить миру,
забороняє кровопролиття, стверджує рівність усіх людей – і
ось, раптом перед обраним народом ставиться дивне, м’яко
кажучи, завдання: «Ти маєш знищити їх усіх: хеттеїв,
аморейців, хананейців, перизеїв, хівійців, євусеїв. Так велить
тобі Господь, Бог твій» (Вт. 20:17). Й ізраїльтяни виконали
поставлене перед ними завдання з великою ретельністю.
Радянські пропагандисти атеїзму, які, звичайно ж,
відчували себе набагато моральнішими, ніж автори Біблії,
й прагнули показати, що не стародавні євреї мають
встановлювати етичні норми у всесвітньому масштабі, а
саме вони, хапалися за цю ситуацію з величезною втіхою –
особливо, коли принагідно йшлося про взаємні
територіальні претензії сучасного Ізраїлю та його сусідів
або
про
черговий
спалах
тероризму
на
цій
багатостраждальній землі. Й справді, що це – лицемірство,
подвійна мораль? Вроджена ідіосинкразія до інших
народів? Чи просто древні автори не вміли врівноважити
загальний текст: то висували моральні максими, то,
забуваючи про них, малювали справжню картину?
Мені здається, що варто подивитися на ситуацію не з
позицій нашого безпосередньо або опосередковано
3

«християнізованого» сучасника, а розглянути її в
конкретно-історичному
контексті
давньоізраїльської
реконкісти
Ханаану
після
виходу
з
Єгипту.
Найвірогідніше, що це було ХІІІ ст. до н. е. – саме з цього
сторіччя стало можливо перевіряти біблійні передання
археологічними даними [3, с. 270]. Тобто, Біблія розповідає
про вкрай жорстокі, морально зашкарублі часи, коли
масові страти нікого не дивували. Нащадки Авраамові самі
тільки-но вирвалися з лабетів володаря Міцраїму, який
історично був піонером у справі остаточного вирішення
єврейського питання. Та й увесь Стародавній Схід мав
потужну традицію колективних вбивств іноплемінних. Син
Саргона І Римуш, наприклад, залишив на скелях напис з
приводу знищення ним бл. 6 тисяч військовополонених:
«Клянусь богами Шамашем і Амалом, що це не брехня, а
чиста правда» [1, с. 93]. Отож, геноцид, на жаль, був тоді не
бозна-чим, а стандартною політичною ситуацією.
Але скажуть: нехай би то чинили оскаженілі язичники, які
вклонялися нарівно добру й злу, але «народ святий», якому
щойно було дано заповідь: «Не вбивай»? І що за Бог у них
такий виявився, який від свого ж Завіту так далеко відступає?
По-перше, «народом святих» Ізраїль було тільки-но
проголошено, і ця максима висувалася як висока мета,
ідеал. Та й сам законодавець Мойсей покарав, наприклад,
смертю відступників, які спробували реанімувати
єгипетський культ бика Апіса («золотий тілець»). Через
пролиту ним кров, як вважають біблійні письменники,
йому й не дано було ступити на обіцяну землю. То що ж,
виходить, що «життя за Законом», яким так пишатиметься
згодом давньоізраїльське суспільство, від початку було
якоюсь фікцією?
Справа, по-перше, в тому, що у всіх народів давнини
існували дві системи права, за типом римських jus i fas –
право людське і право божественне. Не будемо зараз
4

техногенних катастроф й інших інтерсоціальних проблем –
посилюються
містичні
настрої,
поглиблюється
есхатологічна спрямованість змісту проповідницької
діяльності,
зростають
теократичні
прагнення
як
можливість встановлення Царства Божого на землі, коли
верховним правителем всіх без винятку справ є Бог або
його месія (у нашому випадку – духовний лідер тієї чи
іншої общини).
Надзвичайно важливим є і те, що у сьогоденній Україні
лише відбувається формування національної ідеї, мети і
стратегії розвитку людини, суспільства, нації, держави,
переосмислюється їх роль у контексті світової цивілізації. І
в таких умовах поповнення нехристиянських релігійних
утворень відбувається за рахунок відходу населення від
світських ідеологій, які не виправдали себе, відходу
віруючих (або потенційних віруючих від традиційних
релігій – православ’я, католицизму, протестантизму,
ісламу, що свідчить про неможливість цих послідовників
реалізувати
свої
соціально-духовні,
психологічні,
культурні потреби ні через традиційні вірування, ні через
світські ідеології.
Література
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2.
3.
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ентузіасти
організовують
щось
на
зразок
сільськогосподарського кооперативу, а потім шукають
однодумців (члена цієї організації легко можна впізнати по
шматочку деревини ,,дзвінкого’’ кедра на шиї). Ідеалом
створеної общини є родове поселення на території, яка
становить не менше одного гектара, вегетаріанство,
багатодітність і екологічно чисте життя. Тримати домашніх
тварин у господарстві забороняється, але брати від них
можна лише молоко. Цікавим є той факт, що у статутах
общин записано, що її члени не можуть самостійно
розпоряджатися землею, яку отримали у поселенні. Кожне
поселення ,,анастасіївців’’ знаходиться на самоуправлінні,
всі нагальні питання, а також питання подальшої
перспективи вирішуються на вічі. Найбільш відоме
поселення анастасіївців в Україні знаходиться поблизу
Києва і носить назву ,,Ромашки’’, а одне із перших
,,Світанок’’ − у Дебальцевському районі Донецької області.
Із цілком зрозумілих причин наразі доля його не відома.
Поселення
анастасіївців
також
функціонують
у
Чернігівській,
Дніпропетровській,
Херсонській,
Хмельницькій та інших областях України. Середній вік
поселенців – 25-35 років, що як і у попередньому випадку,
свідчить про перспективу зростання і все більшого
укорінення релігійного об’єднання в Україні. І хоча рух
анастасіївців у порівнянні із релігійним об’єднанням
Церкви Останнього Заповіту менш централізований і ще
фактично не має чіткої ієрархічної структури, тобто є
значна свобода для індивідуальної ініціативи і
самовираження рядових членів організації, все ж
теократичні прагнення наявні.
Відтак, в умовах загострення соціально-економічної
кризи в Україні, в умовах загострення глобальних проблем
сучасності:
загрози
ядерної
війни,
екологічної,
енергетичної, демографічної криз, проблема голоду,
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дискутувати, коли саме – за часів Мойсея чи Єздри –
формувався корпус книг Повторення Закону. Важливо інше: в
цей корпус, поруч з Декалогом, введено ще й сотні приписів,
які начебто входять у протиріччя з духом Cкрижалей: поруч з
величною максимою «Не вбивай» тут з`явилася низка
запозичень з поширених на всім Сході законів Хамурапі типу
око за око, зуб за зуб. Це формули зі сфери не божественного
права, а «людської» законотворчості, яка, зокрема, в
аккадському суспільстві була пов’язана виключно з надією на
справедливість царя (kittum-u-mīšarum).
«Ножиці» між цими двома полюсами – jus i fas – є, строго
кажучи, прикметою всякої епохи. Хіба отці інквізитори, які
самі нікого не катували й на багаття не відправляли, а лише
мусили брати участь у «відьомських процесах» виключно як
експерти, несли відповідальність за жорстокість сучасного
їм світського судочинства? У комуністичній псевдорелігії
було проголошено гасло «усе в імя людини, усе для блага
людини», а в реальності за цей ідеал наклали головами
десятки мільйонів. Отака «притерпілість до зла» в історії
людства зустрічається постійно, бо людина усе ж таки часто
злостива й недосконала, й уперто противиться голосу
любові й добра. Вона завжди пам’ятає про свої права, але
зовсім не завжди – про обов’язки. Буває, що зло доходить до
критичної маси, і тоді навіть християнські священики
мусять благословляти зброю.
Але чому ізраїльтянам Бог дає право позбавляти життя
саме ті народи, на території яких вони мали відтепер
оселитися? Чи не є це таким собі античним Крым наш?
Справа в тому, що автори біблійного тексту намагаються, по
суті, «прочитати» волю Божу в дискурсі цілого грона дуже
непростих політично-юридичних та психологічних проблем.
По-перше, нащадки Авраама усвідомлювали ситуацію
так, що вони повертаються на землю свого пращура, яку
той колись зайняв, з Божого наказу (Бт. 15:18). Авраам, до
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речі, таки жив у архаїчному Ханаані: про нього збереглися
відомості у записах аморрейських царів. Можливо, що цей
момент у Повторенні Закону акцентовано з дещо
особливою енергією; можливо, що цей акцент зроблено
пізнішими кодифікаторами канону, але безперечно, що
реальні вихідці з Єгипту палко надихалися цією ситуацією,
пам'ять про яку зберігали скоріше за все ще в уснофольклорній формі. Дарма, що то були давні справи, так
само, як і те, що діти Якова переселилися у Єгипет під
покровительство свого брата, фараонового візира Йосифа,
цілком добровільно. Від того моменту пройшло усього
якихось там 400 років, хіба це час? Але найголовніше, що з
Єгипту вони пішли не через якусь там свою примхливість,
а через елементарну загрозу для життя цілого народу.
Відтак склалася безвихідна ситуація. Замкнені між
морем та ворожим Єгиптом, євреї мали перед собою лише
один шлях: до племен, що заселили Ханаан за їхньої
відсутності й були налаштовані до пришельців вкрай
вороже. Здійснювалися спроби порозумітися; ізраїльтяни
обіцяли, що пройдуть до історичної місцевості, освяченої
іменем Авраама, не зрушивши ані колоска з полів
чужинців, та не були почуті. Ця нова безвихідь була
другою поважною причиною агресії ізраїльтян.
По-третє, ізраїльтяни, які вже 40 років кочували в пустелі,
стали новим, загартованим фізично й духовно народом, який
почувався набагато вищим від непривітних ханаанеян в
культурно-моральному ракурсі. Вони здавна відцуралися
дитячих жертвоприношень (це відбилося в історії про
відмінену Богом жертву Ісаака). Вони дотримувалися
справжнього аскетизму в сексуальному житті, рішуче
заборонивши, зокрема, усе те, що нині підноситься в русі
ЛГБТ. Вони вже прагнули таки жити за моральним Законом,
а не за імпульсами настрою. А ханаанеяни жили інакше.
Чоловік спокійно відрізав жінці ніс або вухо за якусь
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випускають власну газету ,,Земля Обітована’’. Тобто у
Сибіру він створив цілком самодостатнє поселення з усіма
ознаками теократичної общини. На чолі об’єднання стоїть
його лідер – абсолютний у питаннях віри і моральності
(Віссаріон).
У 1994 р. в Росії з’являються праці В. Мегре (Пузакова), в
яких йдеться про те, що на початку 90 – х рр. минулого
століття в тайзі він зустрів незвичайну дівчину – Анастасію,
яка належить до стародавнього роду, що протягом багатьох
століть був ізольований від людства, тобто перебував за
межами цивілізації. Анастасія живе у Західному Сибіру,
харчується тим, що їй дає природа, не має потреби в одязі і
сама є невіє’ємною часткою природи. Вона не просто
схимниця – аскетка; Анастасія володіє надзвичайними
здібностями, може бачити все, що відбувається у будь-якому
,,закутку’’ Всесвіту. Її основне призначення – вказати шлях до
першоджерел і переконати у згубності технократії, тобто
примусити повернутись людей до природи. Диво-дівчина знає
велику кількість людей похилого віку, які живуть більше ніж
100 років, а все через те, що носять на грудях шматочок
деревини, яка вирізана із ,,дзвінкого кедра’’. Ідея, яку
проповідує В.Мегре від імені міфічної Анастасії доволі проста:
залишити міста і розпочати новее екологічне життя, розпочати
будівництво ,,нової Батьківщини’’, щоб на момент
Апокаліпсису, який знищить сучасну цивілізацію, створити
родові садиби, з яких вийде ,,нове людство’’.
У результаті такої проповіді в Росії, а згодом і в країнах
СНД поширюється рух ,,анастасіївців’’ (,,Дзвінкі кедри
Росії’’). Вважається, що прихильників нового релігійного
руху нараховується більше 1 млн. осіб. Наприкінці 90 – х
рр. ХХ ст. анастасіївці, об’єднані під назвою ,,Дзвінкі
кедри України’’, з’являються на теренах нашої держави.
Таких поселень є близько 60. Як правило, в глухих і
закинутих місцевостях, далеких відобласних центрів,
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частини населення. Серед його послідовників значна
кількість людей з вищою і середньою спеціальною освітою,
науковці з вченими ступенями і званнями, діячі культури і
мистецтва. Середній вік парафіян становить 25–45 років,
що свідчить про значні перспективи розвитку Церкви
Останнього Заповіту. Перед загрозою глобальних
катастроф, для того, щоб вижити і створити царство душі,
Віссаріон пропонує керуватися такими морально-етичними
категоріями, як і загальний гуманізм і загальнолюдська
солідарність, що є привабливим для багатьох.
Відтак,
Церква
Останнього
Заповіту
є
неохристиянським утворенням, віросповідним джерелом
якого є Біблія і особистість Христа як головна персона
віросповідних засад. Як і всі неохристиянські утворення,
Віссаріон оголосив свою церкву виключно істинною, а свій
Останній Заповіт (Слово Віссаріона) перетворив у
віросповідне джерело, надав собі статусу значно вищого
від Бога і Ісуса Христа. Віросповідним засадам Церкви
Останнього Заповіту властиві крайні есхатологічні
погляди, які виявляються в очікуванні загальнолюдської
катастрофи, і противага їй – створення царства душі,
своєрідне розуміння Трійці, пекла і раю.
Із слів Романюка нам стало відомо, що ,,Земля Обітована’’
(поселення на берегах о. Тіберкуль) відповідними органами
зареєстроване як міжнародне екологічне поселення. Він же
повідомив, що там проживає понад 80 націй і народностей.
Ми вже згадували, що поселенці ,,Землі Обітованої’’ ведуть
натуральне господарство на основі новітніх технологій.
Випускають близько 100 видів різної продукції, що дає
можливість не лише забезпечити їх гідне існування, а й
вивозити залишки на ярмарки до Красноярська і Москви.
Община має власні органи управління. З державною владою
налагоджені цілком лояльні контакти. Також послідовники
Віссаріона мають свою школу, медичні заклади,
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провину. Як пише відомий біблійний коментатор Г. Геллей,
археологи на цій території знайшли величезну кількість
глеків з кістками маленьких дітей, принесених в жертву
Ваалові [2]; тут практикувалася храмова проституція: Астарті
масово служили жінки, Ваалові – розфарбовані юнаки, що
віддавалися чоловікам [див.: 4, 5].
Отож, ізраїльтяни усвідомили ситуацію в тому ключі,
що сам Бог і видає їм оті племена на знищення, аби
звільнити місце для людей майбутнього. Хіба не так само
селянин знищує восени засів однієї культури, щоби дати
місце іншій? Євреї прагнули вчинити з цими людьми подоброму, домовитися, бо вже знали заповідь «не вбивай».
Але чи можна домовитися з тим, хто не хоче домовлятися?
Скажу більше: при всій повазі до корінних жителів Нового
світу (чиї культи, до речі, були не менш страхітливими, ніж
ханаанейські), чи досягли б вони того рівня, що
сьогоднішні США або хай навіть Бразилія чи Мексика,
якби їх не завоювали європейці? Дуже сумніваюся, що оте
людоненависництво, помножене на культ наркотиків, стало
б базою для оновлення континенту.
Бог же, що наказує євреям знищити те, що сприймається
ними в даній ситуації як справжнє гадюче кубло, є вільний
від тенет людської політкоректності. Він не є в цій ситуації
порушником власного слова. Навпаки, він виступає тут як
Творець світу, що має право й владу наводити лад у своєму
господарстві. Й милує він лише те Творіння, яке не
опирається злісно його волі, а живе за його Законом.
Отже, біблійному текстові притаманна особлива
діалектика – т.зв. «мерехтіння сенсу», яке згодом широко
практикуватиметься у Талмуді. Тут це означає, що повна
реалізація людиною Божественного Закону можлива лише у
трансцендентальному вимірі Вічності, а в реальності
моральна максима реалізується лише у дискретних варіантах.
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© АрістоваА. В.
(м. Київ)
НОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ У ДИСКУРСІ
ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ КОНФЛІКТІВ
Порубіжжя століть і відлік двох десятиліть нового віку
стали надзвичайно серйозним випробуванням для тих
галузей науки, які вважають дослідження релігійних
конфліктів своєю компетенцією, – передовсім для соціології
релігії та конфліктології. Останні були вимушені визнати,
що класична конфліктологічна традиція, на якій вони
базували свої теоретичні розвідки, практично втратила свої
евристичні можливості. Ці галузі постали перед настійною
необхідністю вироблення нових парадигм, причому
множинних, життєздатних і конкуруючих, спроможних
пояснити і описати не лише «зростання ролі релігійного
чинника в міжнародних подіях», а й зростання впливу
власне релігійних конфліктів на соціальні системи різного
рівня (від локальних соціумів до культурно-цивілізаційних
субареалів). Відтак предметом широких релігієзнавчих
дискусій стають доволі болючі проблеми: як відійти від
стереотипів у методологічному аналізі сучасних процесів
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традиційних атрибутів держави. Майбутній єдиній сім’ї не
буде потреби в державному управлінні, адже люди будуть
жити на підставі гармонійних і природних стосунків. На
думку Віссаріона і його послідовників, саме у поселеннях,
які формують ,,Землю Обітовану’’, відбувається прообраз
формування єдиної сім’ї. Люди, котрі вступають до єдиної
сім’ї, зобов’язуються допомагати один одному і вести
натуральний спосіб господарства.
Вірні Віссаріону дотримуються таїнства покаяння, яке
полягає у проведенні так званих ,,лавок мудрості’’. Це
таїнство відбувається під час загальних зборів єдиної сім’ї,
коли кожен зобов’язаний розповісти про свої погані думки
і вчинки перед єдиновірцями.
Соціальні погляди Церкви Останнього Заповіту
виявляються не лише у баченні ними майбутнього
державного устрою, але й дається оцінка сучасного
суспільства і перспектив його розвитку. Віссаріон, під час
поїздок по Росії і за кордон, оцінює сучасний стан людства
як рух до катастрофи. Перед її загрозою відбувається поділ
людства на сили світла і пітьми, третього не буде. На його
думку, сьогодні є велика кількість ознак, які свідчать про
те, що царство сили (сили пітьми) підходить до завершення
свого існування. Поступово воно перейде на якісно новий
рівень, на рівень царства душі, що, за твердженнями
Віссаріона, є ніщо інше, як Царство Боже. Але у 1999 р. він
виступив із зверненням до всього людства, в якому
наголошував, що попри всі його зусилля, людство стрімко
рухається у прірву. І лише той, хто повірить у вчення
Віссаріона, зможе стати членом майбутнього суспільства.
До речі, поселення в районі о.Тіберкуля є прообразом
майбутнього нового суспільства. Загострення глобальних
проблем людства, а саме, загрози ядерної війни,
екологічної проблеми, техногенних катастроф, робить його
проповідницьку діяльність популярною серед значної
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відзначається свято добрих плодів – день, у який Віссаріон
розпочав свою проповідь, а також 14 квітня вважається
святом весни, радості і єднання всіх людей планети.
Послідовники
Віссаріона
суворо
дотримуються
вегетаріанства, яке обґрунтовується принципом ,,не убий’’.
Харчові заборони поширюються також на чай, каву, цукор,
тваринні і рослинні жири. Ці заборони Віссаріон обґрунтовує
тим, що відбуваються зміни у вібрації Землі, які пагубно
впливають на плоть людини. Виходом із цього становища, на
думку Віссаріона, є зміна структури харчування.
Для Церкви Останнього Заповіту характерним є
заперечення культових споруд. Віссаріон стверджу, що образ
храму не повинен мати канону, тому що в ньому виявляється
бачення краси і прагнення славити Отця Небесногo, тобто
його самого. Отже, релігійному об’єднанню, як і багатьом
неохристиянським утворенням і не тільки їм, властивий
харизматизм. Харизматичні риси властиві і організаційній
структурі релігійного об’єднання. Очільником її звичайно є
Віссаріон, який має назву ,,Вищої духовної особи церкви і її
засновника’’. Вищим адміністративним органом є
упорядники церкви, які відають зовнішніми зв’язками і
будівництвом. Також є церковна рада, яка займається
розподілом матеріальних засобів. Літургію і обряди
відправляють священики, рукоположені Віссаріоном. Для
Церкви Останнього Заповіту характерним є високий рівень
місіонерської діяльності.
Метою віросповідної доктрини Віссаріона є створення
царства душі, яке буде складатися з нової людини, нової
землі і нових небес. Царство душі буде мати вигляд єдиної
сім’ї, яка володітиме духовною цілісністю і принципово
відрізнятиметься від всіх попередніх форм життя людей.
Різниця буде полягати перш за все в тому, що вони будуть
жити у гармонії з першим і другим творчими началами, з
творцем Всесвіту і Отцем Небесним (Віссаріоном) без
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трансформації релігії в цілому та глобальної (регіональних)
систем міжрелігійних відносин; які теоретичні й
методологічні засоби уможливлять нові підходи до пізнання
релігійних конфліктів, їх природи, специфіки, динаміки і,
головне, принципів управління ними; як запобігти
швидкому старінню й евристичному «знесиленню»
понятійного апарату; як пригальмувати темп, втрати
знаннями їх актуальності, тощо. Як наслідок, сучасний
дискурс конфліктології релігії формується, серед іншого,
появою та апробуванням нових напрямів дослідження
релігійних конфліктів, а також радикальним осучасненням
традиційних підходів.
Можна доволі чітко окреслити ті ключові тренди в сфері
суспільно-релігійних процесів сучасності, до вивчення яких
найбільше привернута увага конфліктологів релігії. А саме:
 процеси десекуляризації й загострення відносин «між
релігією і секулярною культурою» та їх зв’язок із
відтворенням і черговим спалахом історично традиційних
для даного соціуму релігійних конфліктів;
 зміна локальних і глобального релігійного ландшафту
та вплив цих змін на просторові, часові, динамічні
параметри релігійних конфліктів;
 генезис та ескалація релігійних конфліктів «нового типу»
як складової інформаційних, ідеологічних, гібридних воєн;
 нова
хвиля
поширення
ідеологій
релігійнофундаменталістського штибу та їх конфліктогенний потенціал;
 перетворення релігійно-інспірованого тероризму на
домінуючий тип міжнародного тероризму, нові форми
симбіозу терористичної діяльності та релігійної ідеології,
перетворення
релігії
на
технологію
формування
терористичної ментальності;
 вплив міграційних процесів різного масштабу на зміну
релігійних ідентичностей, процеси інтеграції й дезінтеграції
релігійних спільнот та ескалацію релігійних конфліктів;
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 глобальна тенденція зростання прихильників двох
релігій – християнства й ісламу, її вплив на кількісні та
якісні ознаки мусульмано-християнських конфліктів;
 зміст і спрямованість сучасних геополітичних процесів
за умови конфліктогенного впливу релігійного чинника;
 вивчення ролі релігійної мотивації у соціальнополітичних конфліктах і масових рухах, маніпулятивні
практики використання релігійних почуттів для досягнення
поточних політичних цілей;
 проблеми
раціоналізації
природи
релігійних
конфліктів та їх технологічно-керованого характеру в
сучасну добу (на противагу стереотипним уявленням щодо
їх стихійного, ірраціонального характеру).
Головний шлях для пошуку нових ідей і концепцій
пролягає переважно через міждисциплінарні дослідження,
однак, базою для них стають, на відміну від попередніх
десятиліть, не філософія, соціологія, психологія, політологія,
навіть не дисципліни релігієзнавчого комплексу, а ті галузі й
теорії, які мало залучалися (або не залучалися зовсім) до
аналізу релігійних конфліктів. Серед них найпопулярніші –
економічна теорія, теорія управління, математика, соціальна
антропологія, прогностика, глобалістика, прикладний і
системний аналіз, теорія ризиків, теорія інформації,
соціоніка, комп’ютерні науки тощо.
Зворотнім боком актуалізованого наукового інтересу
стає подальше розмивання критеріїв істинності (коли
головним критерієм постає довіра до авторитетів і
експертів, а теоретичні розвідки набувають вигляду
сукупності множинних інтерпретацій).
Утвердження плюральності підходів, принципів,
методологічних кліше і формування нових парадигм у
царині конфліктолого-релігієзнавчих досліджень важко
піддається узагальненню. Нижче вкажемо лише на ті
підходи, які знайшли широке коло прихильників серед
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тих хто пішов із земного життя, будуть знаходитися в
проміжних інстанціях пекла і раю до тих пір, допоки на
Землі остаточно не буде переможений Диявол, і лише тоді,
за рідким винятком тих душ, які вже забруднилися
настільки, що їм немає сенсу давати нову плоть, неминуче
воскреснуть всі мертві і знайдуть безсмертя.
Стан сучасної цивілізації характеризується Віссаріоном як
перехід від царства сили (пітьми) до царства душі. Він
стверджує, що від шляху, який намітився людством у
напрямку дикості і невігластва ,,не убереже і велика
освіченість’’, тому що якість людини не залежить від обсягу
знань. Забезпечити людині духовний комфорт,убезпечити її
від духовних криз і глобальних катастроф може лише віра в
нього, у Віссаріона. На його переконання, решта релігійних
вчень і світоглядів не є істинними.
Церква Останнього Заповіту дотримується таїнств шлюбу,
хрещення і сповіді, які відрізняються від християнських
власним розумінням. Властивим для вірних церкви є
своєрідне таїнство благословення, яке полягає у тому, що
Отець Небесний (Віссаріон) обов’язково повинен надати
дозвіл на здійснення благих справ, як індивідуальних, так і
колективних. Обов’язково благословляється їжа. До таїнств
Церква Останнього Заповіту відносить і літургію, яке
відбувається двічі на тиждень – в неділю і в середу. Її
головним обрядом, характерною особливістю є священне
коло, яке полягає у з’єднанні рук, що знаменує єднання
вірних з Отцем Небесним (Віссаріоном) і готовність очистити
Землю від морального і розумового бруду. Рівно о 16.30 за
московським часом всі послідовники Віссаріона беруть
участь у акті злиття з учителем, під час якого подумки
відтворюють його образ і спілкуються з ним. Головними
святами релігійного об’єднання є Різдво Христа (Віссаріона),
яке святкується в його день народження і проголошене ерою
світанку, з якого вірні ведуть літочислення; 18 серпня
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унікальним призначенням людини є вічне життя,
безсмертя, спочатку на Землі, а згодом у Всесвіті. Таким є
основне твердження віросповідних засад Церкви
Останнього Заповіту.
Для досягнення безсмертя Віссаріон розробив низку
положень і засобів. Християнський догмат про Боговтілення
він трансформував відповідно до світогляду. Віссаріона
вшановують як Слово Боже, Отця Небесного, який прийняв
плоть і кров людини. Місцем народження плоті (Віссаріона) є
Росія (Сибір). Саме тут повинні відкритися таємниці подій,
про які йде мова у Святому Письмі. Тобто переїзд сім’ї
Віссаріона до Сибіру пояснюється не якимись родинними,
побутовими причинами, а тим, що саме тут мають відбутися
зміни планетарного масштабу. У віровченні стверджується,
що саме тут знаходиться серце землі і чистота, ,,яка
століттями зберігалася під тайгою, щоб залишитись
незайманою нечистотами, які зараз сірою пеленою огорнули
всю нашу планету’’.
Віросповідні засади Церкви Останнього Заповіту
визнають переселення душ, наявність раю і пекла. На їх
думку, Диявол є породженням гріховних думок, а рай – це
особливий шар, який охоплює Землю. До нього
потрапляють душі, які не здатні нести холод (мається на
увазі моральний холод). Вони тимчасово накопичуються в
райських помешканнях, щоб стати ,,гідним підґрунтям
людства, яке ступило на сходину Вічності. Це ті, що вже
ніколи не пізнають смаку смерті’’. На відміну від раю,
пекло розташоване ближче до поверхні Землі. Туди
потрапляють душі, зіпсовані гріхом і відданістю Дияволу.
Отже, вчення Віссаріона про творця Всесвіту і Отця
Небесного, а також про переселення душ зазнало впливу
східних релігій і теософських шкіл. Водночас, провідними
ідеями вчення про переселення душ є хіліастичні ідеї
християнства, адже, як стверджує Віссаріон, − душі інших,
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зарубіжних науковців і утвердилися як стратегічні
дослідницькі завдання.
По-перше, новий виток інтересу до застосування
раціоналістично-економічної парадигми до вивчення
релігії загалом, і релігійних конфліктів зокрема, адаптація
сучасних економіко-статистичних моделей до аналізу
конфліктогенності релігійного середовища.
По-друге,
перехід
до
комплексного
системнопрогностичного осмислення сучасних релігійних процесів (і
конфліктів зокрема) у глобальному світі. Серед відомих
розвідок в цій галузі, звернемо увагу на тенденцію до
релігієзнавчого
освоєння
синергетичної
парадигми
(дослідження релігійних процесів як таких, що відбуваються у
соціуму, розвиток якого безперервно чимось ускладнюється і
визначається нелінійним розвитком соціальних процесів,
невизначеністю напрямків соціальних змін, самоорганізацією
соціальних і релігійних ситуацій, тощо).
По-третє, спеціалізовані політологічні й правові
дослідження впливу релігійного чинника на процеси
модернізації й неомодернізації сучасних держав. Насамперед,
політико-правові аспекти впливу релігійних конфліктів на
модифікацію інститутів держави і громадянського суспільства,
зокрема – способи інституціоналізації медіаторської практики
(посередництва у розв’язанні релігійних конфліктів) на
локальному й міжнародному рівнях.
По-четверте,
застосування
інформаційно-наукової
системно-аналітичної парадигми, згідно якої релігійні
конфлікти
розглядаються
як
константна
проблема
функціонуючого соціуму (за аналогією зі складними
проблемами,
породженими технічними, природними,
інформаційними та ін. системами впливу), а відтак потребують
ретельного покрокового врегулювання, постають як об’єкти
алгоритмізації, вироблення стратегії реалізації багатоетапного
процесу. Робочим інструментарієм дослідників стають методи
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моделювання, системного аналізу, теорія прийняття рішень,
методика прогнозів і ризиків.
Сучасні міждисциплінарні дослідження, інтегруючи
здобутки різних наук від економіко-статистичного
моделювання до соціології релігії, вже потягли за собою
впровадження
низки
показників,
які
дозволяють
спрогнозувати ймовірність виникнення і динаміку релігійних
конфліктів у певних країнах та міру їх впливу на процеси
соціального розвитку. Серед них: «індекс конфесійної
фрагментації», «індекс релігійної поляризації», «індекс
релігійної напруги», «індекс релігійної конфліктності», тощо,
а також відповідного математичного апарату. При цьому,
прогнозування ймовірної змінності релігійної напруги
розглядається не як самоцінне завдання, а як компонента
системного аналізу процесів зростання/стагнації цілих
субрегіонів; імовірних осередків етнічних, політичних
конфліктів, громадянської війни тощо.
Дослідники звертають увагу на те, що в сучасну добу
релігійні конфлікти усе виразніше набувають нових рис і
ознак: для них стає притаманним не звичайний вибуховий, а
спровоковано-вибуховий (назвемо це «квазі-вибуховий»)
характер виникнення; штучна мобілізація масових релігійних
почуттів та маніпуляція ними; зростаючий рівень
жорстокості дій учасників і організаторів, використання
засобів насильства і способів ведення боротьби; тенденція до
надшвидкої та екстериторіальної ескалації поза межі
локального вогнища; професіоналізація дій конфліктантів
(висока ступінь організації, продуманої тактики і стратегії
дій, технічної оснащеності); зростаюча мілітаризація (все
більша частка терористичних і військових дій);
інтернаціоналізація (втягнення у внутрішні конфесійні
конфлікти зовнішніх акторів, серед яких зарубіжні земляцтва,
політичні і фінансові центри, міжнародні структури,
дипломатичні служби та ін.). Висновок авторитетів і
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У 1992 р. у Мінусинськ стали прибувати послідовники
Віссаріона і його вчення. На початок 2007 р. вірними
Церкви Останнього Заповіту засновано 20 поселень, і хоча
кожне з них має свою назву, всі разом вони називаються
,,Земля
Обітована’’.
Центральним
поселенням
послідовників Віссаріона є ,,Притулок Світанку’’,
будівництво якого було розпочате у 1995 р. біля підніжжя
гори Суха над озером Тіберкуль. Поселення ще називають
,,Містом
сонця’’,
,,Містом
майстрів’’,
,,Новим
Єрусалимом’’. На середину 2007 р. кількість жителів
,,Зeмлі Обітованої’’ складала близько 5 000 тисяч осіб, у
тому числі – до 300 українців. В цілому ж у світі, як у
державах СНД, так і в державах далекого зарубіжжя,
нараховується близько п’ятдесяти тисяч послідовників
Церкви Останнього Заповіту.
Джерелом віросповідних засад Церкви Останнього
Заповіту є Святе Письмо і Останній Заповіт, авторство
якого належить Віссаріону. Останній Заповіт вперше був
опублікований у 1993 р. під назвою ,,Слово Віссаріона’’.
Крім того, Віссаріон є автором великої кількості релігійноетичних настанов. Відповідно до його релігійної доктрини,
Творець Всесвіту (Єдиний, Абсолют) і Отець Небесний –
це не тотожні поняття. Творець Всесвіту виступає як
начало матеріального буття і матеріальної енергії. Отець
Небесний (Віссаріон) одночасно є сином Єдиного і Отцем
людських душ, джерелом істини і святості. Творець
Всесвіту (Абсолют, Єдиний) є джерелом Всесвіту, життя,
плоті і розуму, порушувати яке нікому не дозволено. Але,
окрім плоті і розуму, є душа людини, яка має значно вищі і
глибші якості, ніж перші дві. Джерелом любові і творцем
душі людини є Отець Небесний. Сутністю людини є
духовність, любов, людськість. Виявлятися душа може
тільки через плоть. Але, оскільки, духовна тканина, на
противагу матеріальним структурам, є безсмертною, то
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Утім, окрім ,,квітучого раю” земного лідери деяких
нехристиянських організацій свідомо чи напівсвідомо
проповідують і намагаються втілити у життя теократичні
ідеї далекі від визначення теократії та її суті. Але все ж
релігійні общини, про які піде мова, є цілком
самодостатніми з усіма ознаками теократичних утворень.
Ми маємо на увазі ,,Церкву Останнього Заповіту’’ і
,,Дзвінких кедрів України’’.
Перша була експортована на терени України, як уже
започалося з Росії у другій половині 90-х років XX ст.. Її
засновник
Віссаріон
(С.Тороп)
–
уродженець
Краснодарського краю Російської Федерації. Згодом його
сім’я переїхала до Сибіру, у м. Мінусинськ Красноярського
краю. Там він відвідував гурток уфологів, де й знайшов
майбутніх помічників у створенні і поширенні ,,єдиної
істинної віри,,. Робота в гуртку потім виявиться у далекому
впливі уфологічних доктрин релігійно-філософських вчень
на віросповідні засади релігійного об’єднання. Як свідчить
традиція віссаріонівців (народна назва релігійного
утворення), у 1990 р. С. Торопу відкриваються події
двотисячолітньої давності; приходить нове об’явлення, за
яким він є Сином Божим, провідником Святого Духа і
Великої Мудрості Творцем. Він прийняв ім’я Віссаріон
(той, що дає життя) і проголосив про створення Єдиної
віри. У 1994 р. релігійне об’єднання було офіційно
зареєстроване державними органами Російської Федерації
як Церква Єдиної віри, а у 1995 р. oтримало назву Церкви
Останнього Заповіту.
В Україні на середину 2007 р. офіційно зареєстровано
сім громад Церкви Останнього Заповіту у містах Київ,
Черкаси, Запоріжжя, Харків, Донецьк, Одеса і Луцьк. У
кожній громаді нараховується понад 70 осіб, а у м.Києві –
понад 100 осіб.
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експертів все більше нагадує імперативність вироку – не
тільки зберігатиметься поляризація за релігійною ознакою в
усіх конфліктних регіонах, й зростатиме загроза виникнення
нових широкомасштабних конфліктів на релігійному ґрунті.
Відтак й інтерес до проблематики релігійних конфліктів
та відповідного методологічного інструментарію їх
вивчення «приречений» на зростання.
© Бродецький О. Є.
(м. Чернівці)
МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ
ЯК УМОВА ДІЄВОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ
РЕЛІГІЙНОЇ ЕТИКИ
Богословські й місіонерські та публіцистичні дискурси у
християнстві та інших релігіях дедалі наполегливіше
актуалізують екологічні настанови не лише як значущі та
приналежні до загальноетичної свідомості, а і як неодмінні
передумови реалізації сотеріологічних інтересів людини. Ось
характерний приклад такого ставлення: «Злочини проти
природи не менше тяжкі, ніж злочини проти людини або
людського суспільства. Дотримання норм екологічної етики –
результат внутрішнього перетворення особистості, освячення
характеру й прийняття Бога як Творця всього живого» [1,
с. 296]. Основні релігійні традиції, поза сумнівом, орієнтуючи
на сакральні параметри сприймання реальності, містять
неабиякий потенціал екологізації не тільки свідомості, а й
практичної активності сучасної людини. Адже, сприймаючи
створений Божеством природний Всесвіт як втілення
божественної енергії, краси, онтологічно-творчих сил, людина
здатна наснажуватися мотивацією їх охорони, збереження та
узгодження себе і своєї функціональності в соціумі з живими
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імпульсами природи. З іншого боку, певні релігійні ідеї, за
специфічного їх витлумачення, можуть надавати і
контраверсійні, з етичного погляду, екологічні орієнтири.
Відповідно, одним із ключових ціннісно конструктивних
завдань роботи релігійних лідерів із парафіянами має бути
активність із адекватного, гуманістичного екологічного
виховання. Проте самих лише декларацій про стурбованість
екологічними негараздами, звісно, ж недостатньо. Ціннісна
свідомість релігійних спільнот й окремих особистостей має
трансформуватися у практичну площину. А це означає, що
релігійні організації мають активно долучатися, зокрема, і
фінансово, й інтелектуально, й організаційно до реальних
екологічних проектів та ініціатив, які мають прикладний
вихід та здатні призводити до відчутних результатів. Як
пишуть автори праці «Багатомірна етика» П. Нулленс і
Р. Міченер, «християни можуть і повинні брати участь у
формуванні етичних переконань, на яких будується сучасне
суспільство. Для цього не обов’язково розгортати масштабні
соціальні програми й справляти політичний вплив (хоч ми не
вважаємо, що це погано). Але потрібні добре підготовлені
пастори й церковні керівники, котрі вміють віднайти
ефективний підхід до засадничих етичних питань сучасного
суспільства» [2, с. 30-31].
Діяльна, результативна участь релігійних структур у
подібних ініціативах можлива лише за тих умов, якщо у
спільнотах не нагнітатиметься атмосфера конфесійних
упереджень, і їхні лідери будуть готові до поєднання
відповідних екологічних зусиль з представниками інших
релігій і конфесій, а також із позаконфесійними і секулярними
структурами соціуму. А для цього, звісно ж, для релігійних
лідерів та ідеологів першорядним завданням має бути не
робота із гарантування закритої конфесійної монолітності,
непроникності свого середовища (як це наразі нерідко буває,
зокрема, й у пріоритетах діяльності багатьох українських
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поколіннями значна частина населення розчаровується у
світських ідеологіях, у їх здатності перетворювати
суспільство в інтересах більшості. Ці та інші протиріччя
народжують потребу у цілісному стабільному світогляді,
контури якого, звичайно, відрізняються залежно від
соціального стану, професійної занятості, віку тощо.
Несумісний із ,,диким’’ капіталізмом духовний пошук
частини населення України намагається знайти притулок у
комуні, в колективах братів-однодумців, що створюються
новими релігійними рухами.
Ідеологічний вакуум спричинив почуття песимізму,
безперспективності
життя,
психологічне
відчуття
нестійкості навколишнього світу. Спільною стала для
певної частини населення криза гуманізму, яка є
руйнівною для існування людини і культури. Головним же,
на нашу думку, є те, що суттєво знизився духовний
потенціал українського народу, та основа, на якій завжди
ґрунтувалася могутність української держави.
В умовах поглиблення духовної кризи, соціальних
негараздів, глобальних проблем людства певна частина
населення в надії віднайти душевний спокій, звертається до
нехристиянських вчень. Багатьох приваблює в них дружня
атмосфера, гуманне ставлення один до одного, в цілому до
людства і природи, які проповідуються більшістю новітніх
нехристиянських вчень. Значною мірою поширенню цих
учень сприяло оформлення нової моделі церковно-державних
відносин, утвердження фактичної, а не декларованої свободи
совісті, як це було за радянських часів.
Керівники
неохристиянських
утворень
розуміють
привабливість своїх проповідей і пропонують конкретну
релігійну общину як оазис справжньої людяності, прообраз
майбутнього колективізму, утворення, яке захистить від
глобальних катастроф, зокрема екологічної, общину
небожителів.
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© Шугаєва Л. М.,
(м. Рівне)
ТЕОКРАТИЧНІ ВИЯВИ НЕOХРИСТИЯНСЬКИХ
РЕЛІГІЙНИХ УТВОРЕНЬ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ
СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Поширення нових релігійних утворень християнського
спрямування в Україні спостерігається наприкінці 80 – х
років минулого століття. До факторів, які сприяють появі
релігійних новоутворень, ми відносимо глибоку кризу, а
згодом і розпад економічної й ідеологічної систем, які
існували. Саме у цей період в Україні набули поширення
такі нехристиянські релігійні утворення, як Православна
Церква Божої Матері ,,Державної’’ (Богородичний центр,
Російська Маріанська Церква, Церква Божої Матері
Преображенної); у середині 90 – х рр. з’явилися
послідовники Церкви Останнього Заповіту, а також
наслідувачі В. Мегре – ,,анастасіївці’’, які згодом
об’єдналися під назвою ,,Дзвінкі кедри України’’. Варто
підкреслити, що названі вище релігійні утворення були
експортовані до України з Росії. Їх поширенню сприяла
руйнація звичного способу життя переважної більшості
населення, втрата авторитету світських і політичних
ідеологій, криза Православної церкви в Україні.
Майдан 2013 р., який переріс у Революцію Гідності не
виправдали надій українського суспільства. Наслідки
трансформацій, що відбуваються, вибивають у багатьох
мільйонів людей ґрунт із під ніг, породжують почуття
страху і невпевненості. Таким чином, відбувається
конфлікт між прагненням людини до кращого життя і
реальними факторами соціального буття. До того ж в
умовах війни, інфляції, безробіття, злочинності, росту
радикалізації
суспільства,
розриву
зв’язків
між
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релігійних спільнот). Адже часом якраз розбіжність у певних
поглядах і визнання її можуть мати конструктивний ефект.
«Інколи складається враження, що чим сильніший моральний
консенсус у культурі, тим більше фальші. Моральний
консенсус підкреслює моральний послух, вимога послуху
створює соціальний тиск, а непокора моральному тискові
часто тягне за собою лицемірство» [2, с. 45]. Ця думка означає,
що для спільних зусиль різних спільнот, конфесій,
деномінацій, а також, індивідуально, їхніх представників,
зовсім не обов’язковою є наявність цілковитого консенсусу з
усіх питань (це ілюзорна, утопічна мета, особливо в разі
претензій на догматичний «консенсус»). Інколи посилання на
відсутність консенсусу в якихось питання служить лише
ширмою для вуалювання неготовності співпрацювати й
координувати зусилля. Тож, визнаючи наявні розбіжності у
поглядах на окремі проблеми, лідери різних релігійних
спільнот, попри це, повинні бути налаштовані саме на пошук
спектру можливостей співпраці у просторі соціальних,
зокрема, й екологічних ініціатив. Тож важливою тут є
орієнтація на соціально значущі діяльнісні етичні ініціативи,
реальний пошук можливостей прислужитися долі соціуму
своїм
організаційним,
матеріальним,
інформаційним,
людським ресурсом. Безперечно, у проповідницькій роботі
релігійних лідерів щодо екологічних проблем має домінувати,
на наш погляд, не нагнітання негативних ідей есхатологічної
свідомості й не ставлення до екологічних катаклізмів як до
знаків закономірного наближення «есхатологічного кінця».
Така настанова здатна тільки паралізувати реальну активність
й ініціативність вірян у протистоянні екологічним негараздам.
Навпаки, може бути конструктивним тільки таке
програмування есхатологічних уявлень, за якого вони
санкціонують для вірянина цінність активних і відповідальних
зусиль на вдосконалення реальності «тут і тепер» до останньої
миті буття у цьому світі.
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Отже, вектор ставлення релігій до екологічної
проблематики може бути повернутий амбівалентно: або в бік
пасивності й паралізування творчої волі людини, або в
напрямку їх реального діяльнісного заохочення. Тож за таких
умов надзвичайно посилюється відповідальність правильно
здійснюваної релігійними лідерами і ініціативними членами
спільнот просвітницької роботи всередині спільнот, головним
ціннісним постулатом якої має бути соціальне здоров’я і
комунікативна гармонійність людського співжиття та
збереження людської культури в її гуманних, людинотворчих
формах. За інших умов екологічні ініціативи релігій будуть
лише декларативними і мало дієвими.
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© Лазоревич І. Р.
(м. Чернівці)
«КОНФЛІКТ ОСОБИСТОСТІ»:
СУЧАСНА ХРИСТИЯНСЬКА ЦІННІСНА
СВІДОМІСТЬ В ОЧІКУВАННІ ЕСХАТОЛОГІЧНИХ
ПЕРСПЕКТИВ ЛЮДСТВА
Усвідомлення своєї скінченності – ось з чим зіткнулася
людина у ХХІ столітті (йдеться про глобальні проблеми,
загрозу екологічної катастрофи, ядерну катастрофу,
техногенні аварії і т. д.) – усвідомлення, яке переводить
питання есхатології, себто уявлення про майбутнє в
християнстві, у практичну площину, що провокує конфлікт
сприйняття реалій і усталених думок.
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Відповідальніше до осмислення проблеми внутрішньоцерковного розколу в Українському православ’ї, а відтак і до
його взаємодії з іншими суб’єктами релігійного життя
належить підійти й богословам. Вони мусять якомога
швидше відпрацювати теологію та філософію ролі й місця
Церкви як консолідуючого чинника суспільства, що є вкрай
важливо не лише для практикуючого християнина, а й для
того, хто стоїть на роздоріжжі чи невоцерковленого зовсім.
Така потреба має запит особливо в умовах зростання
тенденції до активної співпраці національно зорієнтованих
церков, серед яких найбільше вирізняється УПЦ КП, з
українським громадянством.
Утім, базуватися це має не на постулаті про відокремленість Церкви і держави, сформульованому в атеїстичну
епоху, а на усвідомленні спільної відповідальності за світ
(середовище), у якому вони функціонують.
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свою цінність. Безперечно, УПЦ Київського патріархату
тут слідує лише за прикладом Доброго самаритянина
(докл. див.: Лк. 10, 25 – 37).
Водночас ми спостерігаємо, що наявність стійкої сукупності
конфліктних відносин у церковно-релігійній та міжконфесійній
сферах має як історичне підґрунтя, так і сучасні детермінанти.
Йдеться, зокрема, про православно-унійні колізії та суперечності епохи раннього модерну, що завершилися оформленням
двох еклезіальних реальностей, про антиканічне приєднання
Київської митрополії до Московської патріархії у 1686 р. та її
ліквідацію у 1720 р. і пов’язані з цим неодноразові спроби
відновлення автокефального устрою Українського православ’я,
а також про посталі на тлі теперішніх суспільно-політичних
трансформацій конфлікти між традиційними і нетрадиційними
для України релігійними утвореннями. Все це серйозно
підточує основи національної безпеки, деконсолідує та атомізує
українське суспільство. І в цьому контексті зводити конфесійні
протистояння до суто внутрішньорелігійної (внутрішньоцерковної) справи є безвідповідально і навіть злочинно.
Оскільки більшість міжцерковних чи міжконфесійних
конфліктів мають не лише ідейно-релігійне, а й політичне
підґрунтя, то вони й надалі характеризуватимуться щільним
переплетенням причин, невиразністю позицій їх учасників, а
відтак і відсутністю конструктивних підходів до їх якщо не
вирішення, то хоча б мінімізації. Між тим небезпека будьякого конфлікту, а надто ж релігійного, полягає в тому, що
він здебільшого негативно впливає на формує суперечливі
погляди й оцінки історичного минулого, а головне –
негативно впливає на формування сучасної візії духовнокультурного розвитку українського народу.
У такому контексті конфліктологічна парадигма
релігієзнавчих досліджень залишається не просто
актуальною, а суспільно значущою.
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В очікуванні майбутнього, незалежно від того, чи
есхатологічного, чи утопічного, присутня подвійність; а саме
подвійність страху перед майбутнім і надії на майбутнє. У
свідомості сучасної людини, яка віддзеркалює цю подвійність,
формується два протилежних полюси ставлення до
майбутнього: почуття страху перед наближенням знищення
людини і світу, та почуття надії на подолання гострих протиріч,
на перехід людства на більш високий рівень розвитку.
Тільки не всі розуміють, що майбутнє починається у
теперішньому. Сучасність наша характеризується низкою
суперечливих, але тенденційних явищ: розвалюється інститут
сім’ї, розмивається розуміння дружби, шлюбні комуни,
проституція, наркотична залежність школярів, злочинність,
масова деморалізація – ось які показники зростають у
сучасному суспільстві. Такий «прогрес» актуалізував бажання
вивчати майбутнє та говорити про нього не тільки у наукових
колах, а й у колах духовенства. У суспільстві іноді побутує
думка, що релігія вважає науково-технічний прогрес витівками
диявола і уникає розмов про майбутнє. Однак, якщо
розглянути це питання глибше – помітимо, що релігія аж ніяк
не заперечує прогрес, просто заохочує до чіткого визначення
його меж, а ще має сформовані і сталі уявлення про майбутнє.
Для того, щоб зрозуміти як майбутнє трактує християнство,
потрібно, перш за все, розглянути термін «есхатологія».
Есхатологія – система релігійних поглядів і уявлень про кінець
світу і життя після смерті, про долю Всесвіту і перехід його у
якісно новий стан. Однак, тут ми робимо акцент саме на
християнській есхатології – розділі есхатології, який
відображає погляди християн на питання про Кінець Світу та
Друге Пришестя Христа.
Християни стверджують, що світ – свідчення Божої
благодаті, однак, для людей, які стоять на шляху
гріховного життя, світ є зброєю гніву Божого. Той, хто
створив світ для щастя, – використовує його і для
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покарання: природа повстала проти людини, виникають
всеможливі біди і катастрофи. Таким чином, буття світу
включено в наші есхатологічні уявлення. Наприклад,
телебачення. Сучасні люди вважають, що у випадку, якщо
відбудеться щось важливе, про що слід знати – його
обов язково покажуть по телебаченню. Якщо про це не
говорять – не слід брати це до уваги. Образ сучасного світу
у службах новин складається з війн, катастроф, криміналу,
політичних і соціальних конфліктів, що робить проповідь
християнських цінностей неймовірно важкою, і все менше
людей спішать підставляти другу щоку, коли їх вдарили. І
ці новини, по суті, є найяскравішою ілюстрацією слів
Спасителя із Євангелія від Матвія: «Також почуєте про
війни і про військові чутки. Глядіть, не жахайтеся; бо має
все це статися. Але й це ще не кінець. Бо повстане народ на
народ, і царство на царство, і буде голод, і моровиця, і
землетруси по краях; Але все це лише початок пошестей.
Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас; і вас
зненавидять усі народи через ім’я Моє» (Мт. 24, 6 – 9).
То, може, доволі ігнорувати християнськими релігійноморальними настановами, ледь зачувши технологічний
прогрес? Може, не треба зрікатися Бога, бо людина сама
невдовзі стане богом, винайшовши штучний інтелект?
Давайте подумаємо, чим тішились наші далекі предки?
Тим, що вони освоїли нову технологію укладання дороги,
або винайшли нові, більш міцні тканини, або
удосконалилися в кораблебудуванні? Ні, вони раділи тому
ж, чому радіємо ми: красі світу, любові, добру,
шляхетності, що живуть в людській душі. Про що вони
плакали? Про те, що листи з Греції друзям в Єгипет йдуть
занадто довго, а поїздка туди занадто важка? Про те, що не
можна приготувати їжі в мікрохвильовій печі, а потім
зберігати її в холодильнику? Про те, що не можна полетіти
на Місяць і висадити туди місяцехід? Ні, вони плакали про
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служить собі, а не народу й державі <…>; в ній багато
корупціонерів, які прийшли заради власної наживи» [5].
Увиразнюючи внутрішню природу та суть соціальноморального служіння Церкви, Святійший Владика
наголосив: «Церква в усі віки була, є і буде з народом
<…>. Вона піклується за свою паству <…>. Коли ми
підтримували Майдан, то підтримували український народ,
який опинився в умовах неправди. Таким чином, Церква
виконала свій обов’язок» [5].
Насправді, УПЦ КП від самого початку її постання
ніколи на ставала на бік влади, яка чомусь так само ніколи
не припиняла наступ на права простого українцягромадянина, розширюючи натомість для себе параметри
олігархізації та тінізації національної економіки й
національних багатств, які обов’язково мають належати
кожному громадянину України, а отже, слугувати
загальнонаціональному добробуту.
На цьому тлі чимраз зрозумілішим, а власне, й ближчим
для сучасної постсекулярної людини, стає її соціальне
служіння на благо духовно-морального просвітництва.
Воно насправді – Євангельське за духом. Ми бачимо,
діяльність УПЦ Київського патріархату – не показова й не
така агресивна, як маємо на прикладі інших церковнорелігійних об’єднань і деномінацій, котрі свою
прозелітську діяльність і вербування маскують різного
роду благодійництвом та філантропією. В її лоні
залишається місце й для тих, хто вагається з вибором. Там
є місце й для свободи нерелігійності (невоцероквленості)
як основних характеристик посттоталітарного минулого та
постсекулярного сучасного, у яких усе: і церковні приписи
та традиції, і досягнення науки та техніки, і правові та
морально-етичні імперативи, і політичні ідеологеми та
філософські концепції – пройшло крізь сито так званого
«критичного аналізу», а в результаті фактично втратило
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розраховуватиме на те, що міжрелігійні і міжконфесійні
конфлікти, які завжди відображають внутрішньо- та
зовнішньополітичні орієнтації українського соціуму,
вкотре стануть розмінною монетою у конкуренції між
представниками владних і опозиційних політичних еліт.
Звісно, що це далеко не повний перелік чинників, які
пояснюють відсутність зацікавленості влади і політичних
гравців, які чекають нагоди, аби вона перейшла до їхніх
рук, у виробленні державницької програми стабілізації
релігійно-церковного життя в Україні.
Однак, на наше глибоке переконання, конфлікту не
уникнути. Адже, Революція Гідності відкрила для церков, які
діють в Україні, нові перспективи розвитку і кожна з них
готується до відновлення процесу просування за межі раніше
освоєних територій, наприклад, УГКЦ та РКЦ на схід, а
Київський патріархат фактично по всій країні) і навпаки повне
їх витіснення з окупованих територій. Реалізація цих планів
неодмінно призведе до порушення конфесійної конфігурації
України та ескалації православно-греко-католицького протиистояння і міжконфесійної боротьби.
Це твердження набуває переконливої ваги якраз на тлі
непоодиноких заяв Патріарха Філарета, у яких Святійший
Владика критично оцінив дії влади та висловив запевнення
українському народові, що очолювана ним церква завжди
стоятиме на захисті правди, прав і свобод її духовних чад, а
не державного режиму. І в цьому контексті суспільно
значущу роль УПЦ КП переоцінити годі. Адже вона чи не
єдина виступає ключовим застережником проти процесів
потенційного зрушення держави в бік диктатури й
тоталітаризму, стоячи непохитно на захисті громадянського суспільства від будь-яких зловживань сильних світу
цього. Перешкоджаючи наступу на права людини, розгулу
корупції в найвищих ешелонах влади, Патріарх Філарет
публічно заявив, що «влада не йде дорогою правди,
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те ж, про що плачем ми: про тлінність земного буття, про
метання людської душі, про самовладдя гріховних
пристрастей, що обдурюють світ. Тому-то і вічні шедеври
мистецтва, що вони говорять про вічні проблеми людини, а
значить, жодної з цих проблем науково-технічний прогрес
не вирішив. Чого ж все-таки ми досягли?
Більшість людей як і раніше метушаться, добуваючи
хліб, а деяким, як і колись, потрібно важко працювати. Як
тоді і тепер є люди, які примудряються не завдавати собі
клопоту і жити за рахунок інших. Єдина помітна зміна – це
заміна фізичної праці розумовою. І от, замість втомлених
м’язів у нас нервові зриви.
Наука відіграє в людському житті обмежену роль.
Зокрема, вона поза мораллю. І людина, яка робить досліди
над тваринами чи людьми, і вчений, який ризикує своїм
життям у процесі експерименту, – однаково належать науці.
Релігія дає людині знання про те, для чого вона живе і як вона
повинна жити. Наука не може відповісти на ці питання, вона
просто хоче дізнатися як влаштований матеріальний світ.
Сфера науки – переважно сфера інтелекту. Релігія ж – за
словами французького філософа Еміля Бутру – пропонує
людині багатше і глибше життя [2, с. 180].
Отже, наука і релігія – два шляхи пізнання реальності,
повинні не просто бути незалежними сферами, але в
гармонійному поєднанні сприяти загальному руху людства
по шляху до Істини. А людина, яка з однієї сторони
підкорила природу, з іншої порушує рівновагу світу. Тут
знову доречно згадати техногенні і екологічні катастрофи.
Це і забруднення середовища, і втрата енергетичних
ресурсів, і знищення тваринного та рослинного світу.
Техногенна зміна клімату привела до того, що вже сьогодні
новини рясніють повідомленнями про стихійні лиха.
Нескінченні повені, лавини, тайфуни, виверження,
землетруси. І нехай прогрес дав людині потужні засоби
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захисту від стихійних лих, він же й зробив людину більш
вразливою. Адже тепер наше нормальне життя залежить
від безлічі речей: транспорту, зв'язку, енергопостачання,
водопостачання, каналізації і т.д., а все це піддається
руйнівним ударам стихії. Стихії, на яку впливає молитва?
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ
ЗАСТОСУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ
ПАРАДИГМИ У СОЦІОЛОГІЇ СІМ’Ї
Конфліктологічна парадигма є вагомим напрямом
впродовж всієї історії соціологічної думки, тому
звернення до творчого доробку її представників буде
завжди актуальним. Вона складається з великої кількості
теорій, які попри всю свою різноманітність можуть бути
об’єднані на підставі акценту про роль суперечностей у
життедіяльності суспільства (особливо між групами та
класами)
і
визначають
конфлікт
одним
із
найважливіших чинників соціального розвитку. До
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такого, що неспроможний забезпечити неухильне здійснення
офіційного державного курсу в церковно-релігійній сфері та
царині державно-конфесійних відносин на регіональному
рівні. А те, що місцева влада вибірково застосовувала
законодавство і відверто підтримувала релігійні структури
Московського патріархату, засвідчують непоодинокі факти
передачі у постійне користування та приватну власність
земельних ділянок і приватизацію розташованих на них
храмів, що відбувалося на тлі навмисного затягування
розгляду справ про виділення землі для будівництва церков, у
яких явну потребу мали і мають УАПЦ, УГКЦ та УПЦ КП. До
цього можна також додати й активне блокування впродовж
двадцяти п’яти років незалежності України процесу залучення
священнослужителів, які мають вищу філософську,
релігієзнавчу та богословську освіту, для викладання в
середній школі предмета «Християнська етика». Як не прикро,
але ця справа не набула свого розв’язання й сьогодні, коли
обласний департамент освіти очолила дружина православного
священика, волонтера і капелана – О. Палійчук, хоч держава,
зрештою, визначилася у своєму ставленні до теології,
включивши її до офіційного переліку спеціальностей.
Попри це, ми припускаємо, що теперішня політична
еліта у постанні Помісної Православної Церкви вбачає
загрозу такому бажаному і вигідному для неї однієї
соціально-політичному ладові. Влада не бажає порушувати
існуючий чітко визначений територіально та ментально
розподіл домінування церковно-релігійних інституцій, що
склався між ними в результаті запеклого протистояння і
взаємопоборення у перші десять років незалежності
України. Їй невигідно порушувати «застабілізовані» у часи
Януковича відносини в релігійному середовищі також і
тому, що за умов надто високих рейтингів УГКЦ, УПЦ КП
та УПЦ МП буде важко спрогнозувати результати
виборчих кампаній. Схоже політична сфера й надалі
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соціальної інституції – визнаної Вселенським православ’ям
Церкви, якій українські громадяни довіряють в рази більше,
ніж будь-якому іншому урядовому чи неурядовому
інститутові [6], не кажучи вже про «її величність» – владу. Це
та інше дає нам підстави стверджувати, що державна
політика в релігійній сфері найближчим часом буде схожа на
роботу з текстом на комп’ютерному моніторі, коли набраний
текст у будь-який момент можна легко видалити, щоб
написати на його місці новий; потім знову витерти, аби
вкотре написати. А якщо назвати речі своїми іменами, то це
означає, що внутрішньоправославний конфлікт і надалі не
знаходитиме позитивного розв’язання, а лише набувати
латентних форм, реверсуючи в залежності від історичних і
політичних передумов.
Зрозуміло, що державна політика у будь-якій сфері і
релігійній зокрема, була й залишатиметься однаковою як на
загальнонаціональному, так і регіональному рівнях. А тому,
якщо вести мову про регіональний досвід утвердження
автокефального руху на Буковині та роль в цьому процесі
Відділу у справах релігії Чернівецької ОДА (створений у 2000,
а ліквідований у 2010 р.), то варто зауважити, що увесь цей час
незалежно від того, скільки в ньому було держфункціонерів і
який вони мали статус, цей відділ (після реорганізації – сектор)
переймався і дбав не про те, як забезпечити чи бодай
впорядкувати (у доброму розумінні слова) практичну
реалізацію релігійних прав і свобод українських громадян, у
тому числі й забезпечення їх природного права мати власну
незалежну національнозорієнтовану церкву, а про те, як
зберегти «конфесійну стабільність», під якою необхідно
розуміти – домінувальні позиції Московського патріархату, а
також динамічний розвиток протестантських деномінацій та
новітніх харизматичних рухів. І все – заради того, аби не
наразитися на гнів панівного політичного режиму та
убезпечити відділ (сектор), а, можливо й себе, від ліквідації як
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«батьків-засновників» цієї методології відносять К. Маркса,
М. Вебера, Г. 3іммеля, Р. Дарендорфа.
На думку К. Маркса, сім’я, заснована на приватній
власності, є атрибутом буржуазного, капіталістичного
суспільства. Воно повинно бути перетворено в результаті
класової боротьби. Однодумець К. Маркса Фрідріх Енгельс
стверджував, що патріархальна сім’я як соціальний інститут
виникла тоді, коли з’явилася приватна власність. Вона була
тим соціальним утворенням, за допомогою якого одне
покоління передавало новому поколінню накопичену
власність. У капіталістичній формації сім’я служить не
суспільству в цілому, а лише тим, хто володіє засобами
виробництва, тобто капіталістам.
У стислому вигляді марксистські погляди на сім’ю в
аналітичному трактуванні Джейн Томпсон і Джудіт
Прістлі [3] зводили до таких основних постулатів.
1. Поділ праці між чоловіками і жінками в сім’ї та на
виробництві означає, що чоловіки є основними найманими
працівниками, які отримують плату за свою працю. У сім’ї
вони мають безкоштовну жіночу турботу: доглядають за ними,
годують, стежать за чистотою, вдягають, надають сексуальні
послуги. Жінки, виконуючи безкоштовно всі сімейні функції,
роблять працівника-чоловіка працездатним, більш щасливим.
Це економічно вигідно роботодавцю, який може не витрачати
кошти для відновлення сил робітників. Крім цього, жінки
(знову ж безкоштовно) народжують і виховують дітей, тобто
відтворюють наступні покоління робітників.
2. Коли не вистачає робочої сили в особі чоловіків,
жінки стають затребуваними на ринку праці. Це трудова
«резервна армія». Наприклад, під час воєн, коли чоловіки
йдуть воювати, жінки замінюють їх на робочих місцях. Але
як тільки чоловіки повертаються, жінок витісняють з
роботи, тому що потреба в них відпадає.
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3. Традиція жити окремими родинами призводить до
розвитку «помилкових» потреб. Кожна сім’я прагне мати в
своїй власності окреме житло, побутові товари, предмети
тривалого
використання
(холодильники,
телевізори,
автомобілі, мікрохвильові печі, пральні машини, пилососи і
т.д.), тим самим сім’ї стимулюють розвиток капіталістичного
виробництва, розширення бізнесу. Якщо функціоналісти
розцінюють таку ситуацію як «щасливц відповідність» між
економікою і сім’єю, то неомарксисти, такі, наприклад, як
Герберт Маркузе [2], стверджують, що при капіталізмі кожна
людина шукає задоволення у власному сімейному житті і в
накопиченні споживчих товарів. Такі потреби є
«неправдивими», вони формуються у людини з раннього
дитинства під впливом сім’ї, освіти, ЗМІ та інших соціальних
інститутів. На відміну від К. Маркса, Г. Маркузе вже не вірив
у вирішальну роль робітничого класу, вважаючи, що
суспільство споживання розбещило всіх. Г. Маркузе
розробив соціальну філософію сучасного «індустріального
суспільства». Революція проти такого суспільства могла бути
успішною лише за умови зміни нею «антропологічної
структури» людських потреб, а саме: соціальна революція
повинна перетворитися на сексуальну, оскільки основою всіх
потягів є сексуальні бажання [2, с. 215].
4. Коли люди думають насамперед про свою сім’ю, це
відволікає їх від класової боротьби, вони вже не можуть
об’єднуватися з метою повалення буржуазії. Французький
марксист Луї Альтюсер у 1970-ті роки писав про те, що сім’я
може розглядатися як «ідеологічний державний апарат», який
контролює людські маси і запобігає їх викликам владі [1].
Зі сказаного випливає, що при марксистському підході
традиційна сім’я представляється як буржуазний інститут, який
підтримує інтереси правлячого класу і розвиває не колективізм,
а індивідуалізм. За такого підходу виходить, люди знаходяться
в неоднозначному становищі. З одного боку, щоб бути
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релігійно-політичної
діяльності
є
єпископ-вікарій
Чернівецької єпархії УПЦ МП Лонгін (Жар).
Наразі всебічний аналіз конкуруючих настроїв і прагнень
буковинців дає підстави стверджувати, що надалі все це
нагадуватиме імпульсивну циркуляцію замкнутим колом,
розірвати яке зможуть не правові акти та меморандуми про
міжконфесійну співпрацю і релігійний мир, а активна
просвітницька діяльність місцевої національно зорієнтованої
еліти, університетських інтелектуалів і неакадемічних
філософів, не кажучи вже про священнослужителів; словом,
усіх, кому, висловлюючись біблійною мовою, більше дано й
довірено, щоб потім більше спитати (Лк.12,48). Йдеться про
доконечну потребу донести до всіх жителів Буковини, як
транскордонного регіону, що в ньому є і знайдеться місце для
кожного, хто любить свою мову, Церкву, традиції, але
водночас уміє шанувати також мову й національні символи
тієї держави, громадянином якої він є. Нам необхідно чітко
усвідомити, що Бог і Україна – це той ключовий імператив
етнонаціональної ідентичності і формування свідомої
громадянської позиції кожного, хто населяє цей
полікультурний регіон, без якого його загальноцивілізаційний поступ немислимий. Проте, як би ми не старалися,
особливо важко буде достукатися до сумління румуномовних
буковинців, адже їхня політична свідомість все ще
залишається сфокусованою на церковно-ідеологічні «ізми»
Московського патріархату та друге «пришестя» на Буковину
режиму Януковича-Папієва-Гайничеру.
Ці складнощі виглядають ще небезпечнішими на тлі
зволікання держави з впорядкуванням церковного питання
шляхом побудови, а насправді – завершення процесу
канонічного оформлення в Україні Київського патріархату як
Помісної Православної Церкви. Стає зрозуміло, що їй
насправді це зовсім не вигідно і, зокрема, тому, що політична
еліта виявилася не готовою до появи сильної і впливової
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«масовий» перехід парафій із Московського патріархату до
Київського. Спочатку цей рух виник на Рівненщині, далі – на
Волині, Тернопільщині, Львівщині, Київщині і, врешті-решт,
на Буковині. Тоді справді громади сіл Мілієво, Кибаки,
Коритне та Вахнівці заявили про вихід з-під юрисдикції
Московського патріархату. Селяни сходилися на збори,
проводили прямі й таємні голосування, на яких переважна
більшість (наприклад, у Мілієво – більше 90 %; у Кибаках аж
95 %;) висловилася за перехід під омофор Святійшого
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, а не
Московського Кіріла [2].
Звісна річ, це не означає, що подібних настроїв немає
серед жителів інших українських сіл області чи країни
загалом, але стверджувати про «масові переходи» – це
видавати бажане за дійсне. Ми підозрюємо, що якщо на
Буковині коли-небудь і станеться цей «масовий перехід», то
він буде на користь третього патріархату – Румунського.
Відомо, що в його структурі вже давно створені три
єпископські кафедри, які мають бути перенесені в українські
міста – Хотин (Чернівецька область) та Ізмаїл і БілгородДністровський, що на Одещині. Для цього Румунський
патріархат чекає слушного моменту – часу, коли складуться
вигідні умови. Судячи зі стрімкого поширення й активізації
«церковно-просвітницької» діяльності руху Oastea Domnului
(Воїни Господні або Осташі), головною політичною метою
якого є пропаганда ідеології România Mare (Великої
Румунії) [3, с. 217 – 225], що відбувається на тлі активного
зростання
кількості
протестантських
громад,
які
утвердженням національної ідеї серед своїх вірян
переймаються якнайменше, такі передумови можуть
з’явитися вже в найближчій перспективі. До осташества
належить митрополит Київський і всієї України Онуфрій
(Березовський), а духовним лідером і координатором їх
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«щасливими», їм потрібно задовольнити свої «помилкові»
потреби, придбати якомога більше рекламованих товарів
різних компаній («Аріель», «Тойота» та ін.). А, з іншого боку,
щоб купити ці товари, люди повинні багато і напружено
працювати в «нелюдському ритмі» [1, с. 23]. Соціальні
практики доводять, що урядам марксистського спрямування в
промислових суспільствах не вдалося висунути жодної
альтернативи сім’ї, ніякої заміни для організації відтворення та
задоволення особистих і емоційних потреб людей.
Представниці феміністського напряму вказують на
необхідність при науковому аналізі приділяти більше уваги
відносинам між статями, де закладені основні протиріччя.
На їх думку, марксисти і функціоналісти акцентують увагу
на відносинах сім’ї з іншими соціальними інститутами, з
суспільством в цілому, але це не може дати відповідь на всі
питання, що стосуються сім’ї.
Чоловіки, подібно до капіталістів, експлуатують жінок.
Жінкам здавна нав’язувалась думка про те, що вони будуть
щасливими лише тоді, коли вони «знайдуть свого чоловіка».
Жіноче щастя – це вдале заміжжя, упорядкований будинок,
чудові діти. Задоволеність жінки цілком залежить від її
сімейного життя. Американська ліберальна феміністка Бетті
Фрідан у своїй книзі «Загадка жіночності» довела, що
переважна більшість американок не хочуть зводити сенс
свого життя лише до сім’ї, чоловіка й дітей. Вони хочуть
самореалізації і за межами будинку, поза сімейним
оточенням. У сучасному світі обмеження життєвого простору
тільки рамками сім’ї призводить жінок до розчарувань,
тривог, невдоволення, депресій, а також до сімейних
конфліктів [3, с. 188].
Головне значення феміністського підходу в розумінні
сім’ї полягає у вивченні природи відносин в сім’ї між
чоловіком і жінкою. Феміністи / феміністки визначили ці
відносини як політичні. Ніколи раніше цей термін не
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застосовувався щодо сім’ї. Політика розуміється як спосіб
закріплення відносин влади.
Приватне є політичним, тому що пронизане відносинами
влади і не може бути змінено без їх подолання. Радикальна
американська феміністка Кейт Міллет у праці «Сексуальна
політика» [4] визначила відносини між чоловіками і
жінками в сім’ї як відносини, які засновані на владі, як
відносини панування чоловіків і підпорядкування жінок.
Згідно радикальному феміністському погляду сім’я в
сучасному суспільстві патріархальна, побудована на
нерівноправних відносинах – панування чоловіка над
жінкою. За допомогою функцій, які виконує сім’я, в
суспільстві
підтримується існування
патріархальної
системи. І завдяки сім’ї жінки бачать своє головне
призначення в турботі про інших членів сім’ї, зводять своє
життя до цього, стають економічно залежними від чоловіків,
які заробляють гроші і мають власність, що ще більше
знижує жіночий соціальний статус.
Отже, представники конфліктного підходу в основу
свого аналізу кладуть класовий аналіз соціальних явищ,
застосовуючи його навіть до такої приватної сфери
повсякденного життя, як сім’я.
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ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ:
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
І РЕГІОНАЛЬНА РЕВЕРСИВНІСТЬ
На щастя, сьогодні слово «конфлікт» уже не є головною
характеристикою церковно-релігійного життя, як це було,
скажімо, у 90-ті роки ХХ століття [1, с. 2]. Водночас
діалектика конфесійних протистоянь і рівності у правах
кожного на свободу совісті та переконань (як в Україні
загалом, так і на Буковині зокрема) виявилася набагато
складнішою у своїй реверсивності (проявах і наслідках), аніж
цього можна було очікувати. А сучасні суспільно-політичні
трансформації цю складність маркують чимраз виразніше.
Адже внутрішні духовно-моральні прагнення більшої
частини українського соціуму мати власну самостійну
(з автокефальним устроєм) Помісну Православну Церкву,
котра відстоювала б національні інтереси, залишаються
нереалізованими й до сьогодні (хоча певні позитивні
зрушення в цьому процесі все ж таки є). Наприклад, в
окремих містах і селах боротьба за офіційне визнання
Київського патріархату як Помісної Церкви стає дедалі
виразнішою, а постмайданові візії суспільно-політичного
розвитку України як демократичної і правової держави
створюють для цього вигідні передумови.
Звідси й очевидна тенденція, про яку заговорили на всіх
рівнях: прихильники ідеї канонічного оформлення Помісної
Православної Церкви раділи з того, що крига нарешті
скресла, натомість опоненти заходилися розробляти
ідеологічну базу та практичні запобіжники для недопущення
втілення цієї ідеї у життя. Між тим, був навіть один період,
коли в ЗМІ стали активно обговорювати питання про
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відносин, вмілого обстоювання власних національних
інтересів у духовно-релігійній сфері. Лише клопітка
цілеспрямована робота здатна об'єднати православ'я в Україні
в єдине ціле, перешкодити іноземним емісарам завоювати в
Україні паству, а отже, почати через неї керувати суспільною
думкою та суттєво впливати на розстановку політичних сил у
країні. Пріоритетним напрямком роботи повинна стати
консолідація всього молодого покоління із спрямуванням його
політичної волі на реалізацію загальнонаціональних інтересів
та максимальним використанням власних духовноінтелектуальних задумів.
Зусиллями всіх зацікавлених сторін у державі повинен
бути створений такий суспільний механізм, який, з одного
боку, блокував би проникнення небажаних для нашого
суспільства релігійно-духовних течій, а з другого –
забезпечив би нормальне співіснування релігійних
організацій у поліконфесійному середовищі та партнерське
ставлення до Церкви з боку інших суспільних інститутів.
1.

2.

3.
4.
5.
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ГОРИЗОНТИ ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ
ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ОСВІТИ
Освіта, як інститут, гармонічно вплетена в структуру
суспільства. Розвиток науки, всеохопна інформатизація
освітнього простору, зростаюча динаміка соціальних процесів
та зміни в державі вимагають нового розуміння поняття
«освіти» як унікального суспільного явища, що впливає на всі
аспекти культури. Очевидно, що поняття «освіта» не можна
розглядати лише у педагогічному дискурсі, оскільки це
суттєво звужує проблемне поле дослідження. Рефлексія освіти
повинна реалізуватися передусім на світоглядному
(філософському) рівні, що дозволить виявити її сутнісні
характеристики.
У рамках філософського осмислення світоглядноціннісні засади освіти розробили й обґрунтували такі вчені,
як В. П. Андрущенко, О. Б. Бабошина, Т. Ф. Бірюкова,
Б. В. Братанич,
М. К. Бурбулес,
В. В. Горшкова,
С. Ф. Клепко, В. С. Лутай, Н. В. Щубелка.
На відміну від педагогіки, філософія пропонує
багатоаспектний підхід до змістовного трактування освіти як
цінності, системи, процесу та результату. Синтезуючою
ознакою всіх цих аспектів освіти є толерантність як
методологічний принцип. Його, залежно від дискурсу в
котрому осмислюється освіта, можна трактувати критично,
відкрито, комунікативно тощо. Попри це, аспектів
філософського осмислення освіти особливим чином
розкриває її фундаментальну спрямованість на толерантність.
Ціннісна характеристика освіти передбачає її розгляд у
трьох взаємопов’язаних контекстах: як цінність держави,
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суспільства та особистості. Такі аксіологічні форми в їх
взаємопроникненні створюють підґрунтя для філософськоосвітньої парадигми, а це дозволяє перейти від зовнішньої,
орієнтованої на суб’єкта, до внутрішньо сформованої,
освітньої, соціокультурної категорії «цінності» [Див.: 2,
с. 35, 41–43]. В аксіологічному дискурсі освіта націлена на
єдність особистісного та соціокультурного аспектів
людської діяльності. Отже йдеться про толерантність до
культури в межах якої реалізується той чи той навчальновиховний процес.
Системний аналіз освіти демонструє багаторівневість
освітнього простору, і передбачає функціонування підсистем у
рамках навчального закладу. Важливим з погляду системного
підходу є поняття «відкритості системи», адже тут
актуалізується нова грань розуміння толерантності як
відкритості, що може трактуватися як націленість на
взаємодію між різноманітними рівнями освітньої системи.
Процесуальний підхід до освіти передбачає її розвиток в
часовому вимірі, як процес руху суб’єктів навчання у їх
залежності від освітніх цілей та результату освіти, та як процес
розвитку й саморозвитку учасників навчання. А це означає що
освіта реалізовує свій комунікативний потенціал, шляхом
досягнення консенсусу між засобами та цілями освіти.
Толерантність в цьому контексті можна розуміти як компроміс.
У своїй якісній характеристиці освіта має забезпечити
освітній результат, який є різнорівневим. Підсумок або
кінцевий продукт освітнього процесу гармонійна і цілісна
особистість, яка формується завдяки єдності культурних,
релігійних, світоглядних, фізіологічних та інших
феноменів. В цьому аспекті толерантність варто розуміти в
голістичному контексті, як своєрідну інтегруючу силу,
котра наділяє смислом сам освітній простір.
Підводячи підсумки, можна сказати, що освіта – це
складне, багатовимірне поняття. Його розглядають як
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На сьогодні до складу ВРЦіРО входять 17 церков і релігійних
організацій, що разом утворюють понад 90 % релігійної
мережі та всі основні конфесії України. Церкви одностайно
дійшли згоди щодо своїх зобов’язань: не припускати
використання будь-яких силових дій у вирішенні та
врегулюванні міжконфесійних проблем, особливо таких, що
стосуються церковного майна; вирішувати всі спірні питання
лише шляхом переговорів відповідно до законів держави та
по-християнськи, на основі взаємоповаги і терпимості; не
звертатися до влади з метою здійснення незаконного тиску на
іншу релігійну громаду чи церкву; не допускати
висловлювань, особливо в ЗМІ, у дусі ворожнечі, національної
і конфесійної нетерпимості, утримуватися від образливих і
зневажливих заяв тощо.
На терені України зустрівся та зімкнувся не лише
православний Схід і католицький Захід, а й Схід і Захід у
масштабному, геополітичному вимірі. Починаючи з середини
XVI ст., від часів Реформації, Україна стала батьківщиною і
різних протестантських течій – лютеранства, кальвінізму,
згодом – баптизму, адвентизму, п'ятидесятництва, а сьогодні –
різних харизматичних течій, неорелігій. Ще раніше на
українській землі прижилися юдаїзм та іслам. Отже, маємо
доволі різнобарвну конфесійну карту України.
Між тим, національні культури, конфесійні відмінності
не повинні бути в Україні підґрунтям для релігійного
екстремізму і етнорелігійної ворожнечі. Бо ж християнська
культура, яка ґрунтується на Євангелії, має спільні корені з
культурою юдейською, що ґрунтується на Торі, та
ісламською, котра в Корані увібрала багато сакральних
сюжетів Старого та Нового Заповітів Біблії [3, с. 1].
Аналіз основних параметрів релігійного життя в Україні
протягом 25 років незалежності приводить до висновку про
необхідність активізації та поглиблення виваженої й водночас
динамічної державної політики у сфері державно-церковних
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політиків, а уповання на використання переважно духовних
методів боротьби, тобто взаємодопомога і спільні дії між
Державою і Церквою. Тому добрі досягнення в політичній,
соціально-економічній, в мистецько-культурній сферах
стануть як наслідок перемоги і досягнення в духовній сфері.
Шлях до перемоги, проголошення і закріплення Єдиної
Помісної Православної Української Церкви і державності
повинен проходити через потужну духовну просвіту
українського народу, відкриття духовних шкіл, на правдиве
висвітлення і трактування важливих історичних подій,
самоусвідомлення українців як нації і т. п.
Українська держава стала на шлях втілення в життя
загальнолюдських і загальнодемократичних цінностей у
відносинах із Церквою. Сучасну правову основу відносин
між державою та Церквою визначають Закон України «Про
свободу совісті і релігійні організації» від 22 квітня 1991 р.
та Конституція України 1996 р. Положеннями закону
закладено основи реалізації демократичного принципу
свободи совісті, а також широкого забезпечення
можливостей для задоволення релігійних потреб віруючих.
Церква здобула статус юридичної особи, а разом з ним і
право на просвітницьку, доброчинну, виробничу та іншу
суспільно корисну діяльність.
Конкретним проявом організаційно-діалогових форм
міжцерковної взаємодії стала діяльність Всеукраїнської Ради
церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), утвореної в 1996 р.
як представницький міжконфесійний консультативнодорадчий орган. Метою ВРЦіРО є об’єднання зусиль церков і
релігійних організацій з координації міжцерковного діалогу
участі в розробці проектів нормативних актів з питань
державно-конфесійних відносин, здійснення комплексних
заходів добродійного характеру. Рада позиціонує себе як
незалежна організація від органів державної влади та будьяких політичних партій, рухів, інших громадських формувань.
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цінність, систем, процес та результат, і в кожному з цих
вимірів її сутнісною характеристикою є толерантність.
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СЕРЕДНЬОВІЧНІ ПАЛОМНИЦТВА
ЯК ДОСВІД МІЖКОНФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
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
аврамістичних 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
християнським 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
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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, в 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.
У першу чергу, варто розуміти, що вирушаючи в
паломництво обиватель покидав свій звичний, обжитий,
комфортний, буденний тобто повсякденний простір.
Виходячи за його межі мирянин набував іншого соціального
статусу, що визначало іншу соціальну функцію. На час
мандрівки прочанин вже не займався своїми буденними
професійними обов’язками ремісника, торгівця, клірика
тощо. Його метою ставало споглядання та щира молитва, в
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
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ситуація в Україні сьогодні була би зовсім іншою. До
прикладу, тогочасний молодий і середній вік людей із
додаванням цих пройдених 25 років, у яких був би
справжній духовно-патріотичний світогляд, з чистими
думками і почуттями, тепер активно входив би і перебував
у владних, церковних, бізнесових, політичних, силових,
масмедійних та інших впливових структурах, активно
впливаючи на всі сфери життя українського народу. На
наше глибоке переконання боротьба за щасливу майбутню
долю України – це боротьба за виховання духовних і
патріотичних думок і почуттів у наших дітей і молоді.
Від початку років Незалежності України була знищена у
паспорті графа «національність», а це негативно
позначилося й на свідомості громадянина України. І
сьогодні активний вплив Церкви на владу і життя людей в
Україні відбувається через постійну клопітку і терпеливу
працю засівання в душах дітей і молоді чистих зерен віри,
духовної культури, любові до власної нації і народу через
славні і скорботні сторінки нашої історії. Пожинати плоди
цих зерен можна буде вже пізніше, коли ці діти і молодь
будуть активно входити у владні структури. І дуже сумно
буває спостерігати за тим, що часто свої ж українці
навчаються принижувати і грабувати своїх же українців,
братів і християн… Закони перестали бути рівними для
всіх, бо хтось є над законом, а хтось – під законом.
Що нам робити в обставинах що склалися? Як нам
перемогти в цій боротьбі? Якими методами і засобами нам
переважно треба користуватись? Історія України останніх
300 – 350 років показує, що ідеологічні, політичні та
військові методи боротьби були славними, але і були
сповненні гіркотою поразок, і, на жаль, не привели до
міцної та довготривалої Незалежності і Свободи.
Мабуть Божий Промисел для України і полягає в тому, що
час розквіту для України прийде не через уповання на прихід
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відмінною, оскільки держава і Церква визначаються як
рівноправні суб´єкти державно-церковних відносин; вони
діють у межах своєї компетенції, взаємно підтримуючи
одна одну. При цьому релігійні організації діють у
правовому полі держави, яка старається не втручатися в їх
внутрішні справи [6, с. 1].
Причини, через які виникають міжконфесійні конфлікти, є
різними. Серед останніх можна назвати такі: втручання одних
релігійних організацій в діяльність інших, зокрема критичні
висловлювання
Української
Православної
Церкви
Московського патріархату (УПЦ МП) щодо інших конфесій і
церков та її шовіністична позиція; намагання УПЦ МП
захопити своїм впливом масову свідомість, ЗМІ та лобіювання
цією інституцією власних інтересів в органах влади;
нетолерантність у суспільстві і серед віруючих та протистояння
по відношенню до Української Православної Церкви
Київського патріархату (УПЦ КП) і інших релігійних конфесій;
боротьба за майно між православними і католиками; відмінне
тлумачення Святого Письма різними віросповіданнями і
церквами та низький рівень християнської свідомості й
звичайна необізнаність зі Святим Письмом; відсутність чіткої
об'єктивної громадської думки і позиції суспільства щодо
міжцерковних протистоянь; обмежені знання громадян щодо
конфесійних відмінностей; фанатизм віруючих тощо [5, с. 1].
Христос сказав: «Ідіть і навчайте всі народи…» (Мф. 18,
16). Якщо би з початку 1990-их років, коли у всіх людей
був так званий духовний голод після сімдесятирічного
атеїзму, Українська держава більш активно допомагала би
Церкві створювати і популяризувати духовні школи,
залучати дорослих людей, а особливо молодь до духовних
занять з вивчення Біблії, до глибинного пізнання
справжньої історії України, організації духовних і
національно-патріотичних зібрань, тощо, тобто будувати
внутрішній духовний, а не зовнішній кам’яний храм, то
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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 нівелювала 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
представнику кожної конфесії. Мабуть таку позицію
демонструє давньоруський ігумен Даниїл, що подорожував
Святою Землею у 1106 – 1108 рр.
У протилежному випадку це закінчувалося насильством
щодо «інших». Наприклад політика арабського правителя альХакіма призвела до масового винищення християн. Хрестові
походи, як один із видів християнської мілітаризованої прощі
супроводжувалися численним знищенням мусульманського
населення в Близькосхідному регіоні. А чого варта різанина в
Єрусалимі під час завершення Першого хрестового походу?
Більше того, означений військово-релігійний конфлікт має свої
відголоски в історії сьогодення у конфронтації християн і
мусульман. З іншого боку – це певний досвід який здобуло
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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».
© Пержун В. В.
(м. Чернівці)
РЕЛІГІЯ ТА ІСТОРИЧНА СВІДОМІСТЬ
З виникненням писемності люди почали фіксувати
найважливіші події в їхній часовій послідовності, у
хронологічному порядку. З'являються хроніки, аннали,
літописи. Перетворення простої реєстрації історичних
явищ і подій на осмислення тих соціальних процесів, що
відбувалися, – це є перші спроби не тільки міфологічного,
релігійного, але наукового осягнення загального соціальноісторичного процесу, що впливали на розвиток історичної
свідомості тогочасного суспільства.
Глибинні й якісно нові перетворення в соціальному
розумінні історичної свідомості пов’язані з іменами
давньогрецьких мислителів Геродота і Фукідіда, котрі,
вивчаючи конкретні причини та передумови подій, що
відбувалися, намагалися розкрити їх механізми і соціальну
значущість. У своїх працях вони використовують географічні
дані, історичні та соціальні факти, намагаються виявити зміст
історичних та соціальних явищ і процесів, простежують
причинно-наслідкові зв’язки між подіями і процесами, що
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(м.Чернівці)
МІЖКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ В СУЧАСНІЙ
УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
На сучасному етапі розвитку демократичної України
питання захисту свободи совісті і віросповідання в
контексті
міжконфесійних
відносин
все
частіше
привертають до себе увагу. Виходячи з того, що в Україні
релігійні процеси постійно розвиваються, набувають нових
форм, то й щоразу глибше переплітаються з політичною,
економічною, соціальною ситуацією в Україні.
Незважаючи на це, в сучасних умовах активізації релігійних
процесів в Україні різні фактори спричиняють міжрелігійні та
міжконфесійні протиріччя. Тому питання правового
врегулювання релігійних взаємовідносин є доволі актуальним,
оскільки релігійні процеси відіграють значну роль у формуванні
соціальних інститутів у державі, впливають на відносини між
державами на міжнародній арені, віддзеркалюють рівень
дотримання прав і свобод людини та громадянина.
Релігійне життя сучасної України – складна система
взаємин, взаємодії та взаємовпливів організаційноструктурних релігійних суб’єктів (традиційних церков,
релігійних організацій, релігійних громад). І все частіше ці
відносини стають підґрунтям до міжконфесійного або
міжрелігійного протистояння, що в більшості випадків
викликає значний резонанс у сусспільстві [2, с. 52].
Так, за радянських часів церква була відокремлена від
держави, проте держава постійно втручалася у внутрішні
справи Церкви, обмежувала простір її канонічної
діяльності, а самій церкві відводилося маргінальне
становище в суспільстві. Модель державно-церковних
відносин в Україні за умов її незалежності є принципово
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відбувалися, розробляють, особливо Фукідід у своїй роботі
«Про Пелопонеську війну» [2, с. 124], наукові підходи до
вивчення й застосування документальних джерел, свого роду
аналіз документів при дослідженні історичного минулого.
Значення античності для розвитку історичної свідомості
полягає і в тому, що вона породила початки історіографії,
історичного опису, розмежувавши їх від міфології та піднявши
«до ступеня осмислення розповіді і пояснення історичних
подій як людських діянь», – як зазначав відомий філософ
історії Р. Коллінгвуд [3, с. 81].
Однак слід зауважити, що античній історичній свідомості
з усіма її надбаннями не була притаманна така надзвичайно
важлива риса, як ідея про зміст і спрямованість історичного
процесу як єдиного цілого. Також було відсутнє поняття
соціальної значущості історичних змін, що відбувалися.
Люди сприймали світобудову статично: як довершений,
гармонійний космос і не сприймали історичного процесу як
послідовних соціальних змін, що їм притаманний циклічний
перебіг історії. Вони не знали «історію», вони знали
«історії». На це звертає увагу відомий дослідник
стародавньої історії А.Немировський [4, с. 118 – 127].
Істотні зміни в наукових поглядах стосовно історичної
свідомості сталися в епоху Середньовіччя. Саме в цей період у
змісті історичної свідомості з’являється така надзвичайно
важлива риса як усвідомлення соціального часу, починає
проявлятися тенденція до систематизації історичних знань,
простежуються спроби критичного аналізу джерел,
з'являються сюжети наукового відтворення минулого.
Важливе значення в становленні історичної свідомості
епохи Середньовіччя мало християнство. Християнська
релігія відігравала неабияку роль в тлумаченні соціальних
зв’язків і відносин того часу. Доцільно звернути увагу на
декілька істотних моментів з приводу цього твердження.
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По-перше, ідея божественного управління історією
виводить історичну свідомість та історичне мислення за
рамки діянь окремих індивідів, спонукає оцінювати
соціально-історичний процес як цілісність. З одного боку, в
історії діє людина і все, що відбувається з нею, робиться з її
волі; з іншого боку, істинний творець історії – Бог, який
впливає на волю та результати діянь людей. Історія, отже,
перестає бути сферою індивідуальної необґрунтованості та
довільності, набуває якіснішої структури і спрямованості.
По-друге, такий погляд на історичний розвиток націлював і
націлює дослідників у наш час на перегляд ролі і місця в
історії її діячів. Якщо все створено Богом, то і самі вони як
індивідуальні, так і колективні («особистості» людей, народи,
нації, суспільства) повинні розглядатися в їх соціальноісторичних функціях, тобто як змінні, еволюційні, минущі. До
прикладу, для християнського мислителя Рим – уже не «вічне
місто», сутність якого для античної свідомості була завжди
незмінною і тривкою за різних історичних обставин. Він
розуміється тільки як один із ступенів божественного діяння.
Третій момент – універсалізм християнської концепції
на відміну від партикуляризму античної історіографії. Всі
люди і народи рівні перед Богом, а звідси висновок, що
історія кожного окремого народу – одиничне явище і
зрозуміти його до кінця можливо лише в умовах розгляду на
загальному провіденційному рівні.
Безумовно, що такі ідеї християнства, як однорідність
людства, тісний зв'язок етики індивідуальної та соціальної,
історія як одна з головних умов повного розкриття істини
віри, початок оформлення історичної свідомості як
особливого соціального утворення, стали новим словом в
порівнянні з античною думкою, проявилися невід'ємною
частиною
історичної
свідомості
не
тільки
для
Середньовіччя, але й для наступних поколінь. Проте буде
вірним зазначити, що інтерпретація ряду ідей в
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неприйнятну позицію щодо подій в Україні. Тому вирішення
цих конфліктів не може лягти на плечі Церков – потрібна
чітка позиція держави і всього суспільства щодо ролі та
значення Церкви в Україні в цілому і різних аспектів її
діяльності зокрема. Найбільш радикальним, найважчим але і
найрезультативнішим рішенням було б об’єднання
Українського православ’я та створення в Україні єдиної
Помісної Церкви, адже це допоможе не лише розв’язати
левову частку релігійних проблем, а й зміцнить національну
безпеку держави. Проте, цей процес повинен сприйматись не
як внутрішньоцерковний, а як справа всього суспільства,
всього народу України. Зважаючи на небажання учасників
конфліктів іти на поступки у визначальних питаннях
конфлікту, всі інші рішення можуть допомогти частково і
точково вгамувати конфлікти, але не знищити причини, які їх
викликають.
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влади і патріотичних організацій в «захопленнях» храмів, не
лише не намагаючись повернути чи переконати своїх
колишніх парафіян, а відмовляється зважати на їхню думку,
перестаючи визнавати членами своєї громади. Найбільш
цікавим у цих конфліктах є місце УПЦ Київського
патріархату. Не будучи, на момент започаткування конфлікту,
його стороною, Київський патріархат невільно стає учасником
конфлікту, підтримуючи людей, які декларують бажання
змінити свою юрисдикцію, і тим самим викликаючи на себе
звинувачення в «захопленнях храмів» і дестабілізації ситуації
на парафіях УПЦ, в тому числі на міжнародному рівні. Також
від керівництва УПЦ неодноразово лунали звинувачення,
часто безпідставні, в упередженому ставленні органів
державної влади до цієї Церкви, що не сприяє позитивному
іміджу України в очах світу.
Звичайно, ситуація з міжконфесійними конфліктами в
релігійному житті України не є статичною. Це динамічний
процес з далекосяжними наслідками, який вимагає
консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін в його
розв’язанні. Найперше – треба і органам державної влади, і
всьому суспільству визначитись: як саме має відбутися
вирішення цих конфліктів, щоб це було корисним для
Української держави та українського народу. Ігнорування
проблем, які викликані антиукраїнською позицією певних
Церков у цілому або їх представників приводить не до
згасання конфліктів, а до зростання напруги в суспільстві.
Внаслідок Революції Гідності відбулось об’єднання
українського народу, який намагались роз’єднати,
протиставивши та зіткнувши жителів різних регіонів
України. Хоч це роз’єднання було фактично подолане,
залишається світоглядний конфлікт внаслідок розділення
людей за приналежністю до певних Церков. Цей конфлікт не
є релігійним, оскільки в сучасних релігійних протистояннях
не йдеться про неправильність учень опонентів, а лише про їх
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християнській догматиці, які, до певної міри, залишалася
залежними від міфології не давали повної можливості
трактувати їх з наукової точки зору. Цим також пояснюється
суть і специфіка внеску християнської думки у становлення
і розвиток історичної свідомості протягом віків.
Епоха Відродження і, особливо, Просвітництва підготували
нове розуміння соціальних можливостей історичної
свідомості. З плином соціального часу історична свідомість
набуває нових якостей, які виявили себе у високому статусі
історії в тогочасному суспільстві. Відомий дослідник, який
безпосередньо займався проблемами соціального значення
історичної свідомості М. Барг писав: « ... авторитет історії був
загальновизнаним, а її вердикти такі незаперечні, що в очах
сильних світу цього історія поступалася лише теології.
Придворний священик і придворний історик в однаковій мірі
розпоряджалися посмертними долями правителів: перший на
небі, другий на землі... Історія займала інтелектуальний трон, а
стоячі по боках його філософія і поезія прислуховувалися до
неї з благоговінням... Ні раніше, ні пізніше з подібною оцінкою
ролі і значення історії в європейській культурі ми не
стикалися» [1, с. 14 – 15].
Нове сприйняття соціально-історичного часу створило в
подальшому фундамент для появи ідеї прогресу. Все
більше
утверджуються
принципи
історизму
й
еволюціонізму, котрі дозволили розглянути світ в розвитку,
а людину і людське суспільство як утворення, що історично і
соціально змінюються. Основним змістом соціальноісторичного поступу було визнано послідовний розвиток
культури і соціально-економічних інститутів. Наслідком
наукових відкриттів ХYІІ – ХYШ століть стало формування
нового класичного типу науки і становлення наближених до
сучасних поглядів розуміння й усвідомлення історичного
минулого. Історична свідомість поступово формується як
самостійна форма суспільної свідомості.
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КОНФЛІКТ ЯК НАСЛІДОК ВЗАЄМОДІЇ
ПОЛІТИКИ ТА РЕЛІГІЇ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ
Спільне між політикою і релігією полягає в тому, що обидві
сфери є способом регулювання зв’язків і відносин між людьми,
їх консолідуванням, або ж, навпаки, роз’єднанням. Політики
традиційно використовують релiгiйнi організації у боротьбі за
електорат, проте і Церква доволі часто застосовує політику у
своїх цілях – не лише підтримує ту чи іншу політичну силу, а й
залучає політичний режим до поширення свого вчення та
пропаганди власного входження у суспільство. Тобто, дві сили
(політична і релігійна) є взаємокорисними одна для одної [1].
Суспільна думка вбачає в Церкві соціальну інституцію,
що не несе відповідальності за діяльність держави, проте
здатна розв’язати нескінченні проблеми, що було не по
силі розв’язати політичним режимам [2].
Але більш істотні й глибокі відмінності між ними
полягають у тому, що владні інтереси і цілі є для політики суто
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керівництво УПЦ ігнорує ці внутрішні проблеми, доки
кількість таких конфліктів обчислюється десятками,
сподіваючись, що цей рух не набере більшого поширення.
Разом з тим, продовження агресії з боку РФ в Україні не дає
приводу вважати, що ці конфлікти зникнуть самі собою,
зокрема доки УПЦ не висловить чітку позицію на підтримку
Української держави.
Як бачимо, сучасні міжконфесійні конфлікти в Україні
залежать від ряду чинників, які дають право вважати їх не
стільки
міжконфесійними,
скільки
світоглядними
конфліктами. Як правило, ці конфлікти мають бурхливий
перебіг, а після завершення залишають глибоке розділення
між колишніми членами єдиної громади. Не можна вважати
жоден конфлікт позитивним явищем. Водночас треба
сподіватися, що можна досягнути позитивного результату в
разі, якщо всі зацікавлені сторони докладуть максимум зусиль
для розв’язання цих протистоянь. На разі над цим працюють
не тільки Церкви та органи місцевої влади, а й міжнародні
організації, зокрема ОБСЄ (OSCE), представники якої
здійснюють інспекційні поїздки і зустрічі з учасниками
конфліктів й намагаються ці конфлікти ліквідувати. Проте,
кожен учасник процесу врегулювання конфліктів займає свою
позицію, яка має часто не лише об’єктивну сторону, а й
суб’єктивну, зокрема представники влади чи судді (під час
розгляду питань про зміну юрисдикції в суді) в окремих
регіонах приймають рішення щодо правомірності цього
переходу згідно з власними переконаннями, а не відповідно до
законодавства та волевиявлення членів громади. З іншого
боку, за відсутності особистої зацікавленості в прийнятті того
чи того рішення, часто органи місцевої влади свідомо
затягують процес, очікуючи що конфлікт пригасне і
вирішиться сам собою. З боку УПЦ спостерігається небажання
визнати справжні причини цих конфліктів, оскільки вона
зайняла позицію звинувачення інших Церков, органів місцевої
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Першою проблемою, яка не сприяє врегулюванню
міжконфесійних конфліктів, є недосконалість сучасного
українського законодавства в релігійній царині. Нині діє Закон
про свободу совісті та релігійні організації, прийнятий ще
Верховною Радою УРСР 23 квітня 1991 р. І хоча в нього
регулярно вносяться зміни (зокрема на момент написання цієї
розвідки останні поправки були внесені згідно з Рішенням
Конституційного Суду України від 8 вересня 2016 р. [див.: 9]),
проте він загалом не відповідає потребам часу. Зокрема, ним
не регулюється питання міжконфесійних стосунків, у тому
числі питання, як релігійній громаді реалізувати право на
вільну зміну підлеглості релігійним центрам (управлінням),
передбачене ст. 8 згаданого Закону [див.: 3]. Крім того, він не
надає інструкцій щодо вирішення ситуацій в разі розділення
думок щодо переходу громади до іншої конфесії. Одні
посадові особи органів державної влади вважають, що рішення
вважається прийнятим за умови його підтримки більшою
частиною громади, інші – що рішення про зміну юрисдикції
одноособово приймає керівник юридичної особи – настоятель
парафії. Можливо, ці питання будуть врегульовані у новій
редакції цього Закону, відповідно до законопроекту № 4128
від 23.02.2016 р. [див.: 8], проте він досі не розглянутий
Верховною Радою України.
Інша проблема – незрозуміла для парафіян позиція
керівництва УПЦ щодо анексії Криму та бойових дій на
Сході України. Позиціонуючи себе як українська Церква,
УПЦ не займає такої ж позиції щодо цих питань, як
переважна більшість населення України, в тому числі
парафіяни УПЦ. Така невизначеність є головною причиною
внутрішньопарафіяльних конфліктів (як було вказано вище),
які набувають рис міжконфесійного конфлікту, коли більша
частина парафії декларує своє бажання змінити юрисдикцію
(саме тому часто ці внутрішньопарафіяльні світоглядні
конфлікти
вважають
міжконфесійними).
Очевидно,
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«мирськими» проблемами, однак вони мають для неї велике
значення. Політика – надзвичайно динамічна і рухлива. На
відміну від релігії, політика пронизана миттєвими і
безперервними розрахунками. Інноваційний характер
політичних стратегій і тактик досягає висот науки і мистецтва.
Політика прагматична у висуванні виключно земних
короткострокових, середньострокових і довгострокових цілей.
Довгострокові ж цілі здійснюються в ній різноманітними
витонченими, а нерідко й аморальними засобами. Для
прикладу варто згадати про такі політичні методи як
вербування, «домовленості за спиною», навіювання,
залякування і придушення противників, шпигунство, показна
демонстрація сили, дезінформація, «витік інформації»,
маніпулювання громадською думкою тощо.
Зрозуміло, що аж ніяк не кожна політична акція є
аморальною, але логіка політичного протиборства нерідко
спонукає людей до відступу від моральних норм і навіть
віросповідних засад. Тому в деяких політичних діячів мотиви
владарювання тяжіють над мотивами релігійними. Логіка
протиборства диктує їм особливі правила поведінки, часто
далекі від узгодження з елементарними нормами
моральності, змушує маскувати свої справжні наміри,
вдаватися до недомовок, хитрощів, брехливих маневрів та
інших прийомів і засобів, що не відповідають
загальнолюдській та релігійній моралі.
Політизація діяльності Церкви сама по собі спонукає її
підкорятися жорсткій логіці і своєрідним правилам
політичної поведінки. З цієї причини, говорячи про витоки
цивілізації, початок функціонування держав, можна
спостерегти, що духовно-моральний потенціал релігії
багато в чому виявлявся скутим, а то і викривленим
внаслідок її політичного служіння можновладцям. Багато
суперечностей, найскладніші проблеми й трагедії давньої і
близької історії церков (в тому числі й спалахи фанатизму,
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прояви екстремізму, міжконфесійні чвари і навіть релігійні
війни) в підсумку зумовлені саме їх політизацією.
Перебуваючи в руслі державної політики, духовенство
також нерідко залучається до протиборства. На цій основі
виникають міжконфесійні політичні союзи, об’єднання і
партії. При цьому політичні пристрасті відштовхують на
другий план турботи справді церковного характеру. І духовне
служіння суспільству підміняється політиканством. Церква,
якщо вона бере участь в політичних акціях світської влади,
суперечить самій природі релігійного. У ієрархів«політиканів» з’являється владолюбство, вони заплутуються
в інтригах, схиляються до неправди і лицемірства.
Разом з тим, незважаючи на процес секуляризації, що
триває в ряді країн (Пакистан, Алжир, Сирія, Північна
Ірландія, країни колишньої Югославії), на релігійному
ґрунті все ще продовжують виникати конфлікти й збройні
зіткнення. Релігійні гасла та заклики і сьогодні досить
часто використовуються для виправдання агресивних
політичних акцій. Крайні праві та радикали в союзі з
політичними екстремістами дестабілізують правопорядок у
багатьох країнах. Звичними майже для всіх континентів
стали вже щоденні повідомлення про чергові терористичні
акти з боку «політиканствуючих» релігійних фанатиків.
Зрозуміло, що і в розвинених демократичних державах
релігійний фактор має велике значення. Політичні сили і
партії, додержуючися давніх історичних традицій, як і раніше
продовжують використовувати Церкву в своїх цілях.
Політики майстерно вуалюють релігійною лексикою свої
більш ніж прагматичні політичні та бізнес-інтереси. Вкрай
потужним є вплив Церкви на свідомість громадян, політичне
мислення яких переважно спирається на спрощенні релігійні
категорії. Навіть в глибоко секуляризованих державах релігія
продовжує втручатися в політичне життя суспільства.
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конфлікти на парафіях УПЦ, які призвели до їх повного або
часткового переходу в Київський патріархат, то головним їх
чинником, як правило, є кардинально відмінне ставлення
людей всередині парафії до Революції Гідності, російської
агресії на Сході України та відповідної позиції духовенства
УПЦ (фактично, події Революції Гідності 2013-2014 рр. та
вторгнення військ РФ стали каталізаторами цих подій).
Прикладом тут може бути конфлікт 2014 р. в с. Бутин
Збаразького району Тернопільської області, де, за свідченням
парафіян, причиною переходу громади стала позиція
священика щодо розстрілу протестувальників на Майдані
Незалежності в Києві в лютому 2014 р. [див.: 10]. В с. Лішня
Кременецького р-ну та с. Вовківці Шумського району
Тернопільської області видимим каталізатором переходу
громади стали відмови священиків УПЦ відспівувати
місцевих жителів, які загинули в АТО наприкінці 2014 р.
[див.: 7]. Тож варто звернути увагу на те, що жоден з цих
конфліктів не починався як міжконфесійний. Це був
внутрішньопарафіяльний світоглядний конфлікт. Члени
парафії, маючи свою чітку позицію щодо подій у державі та
суспільстві, чекають підтримки цієї позиції від священика,
навіть всупереч позиції священноначалія чи УПЦ загалом (як
відомо, в офіційних документах і виступах події на Сході
України в УПЦ називають або просто «війною» без
уточнення сторін [див.: 6], або «міжусобицею» [11]).
Хоча релігійні конфлікти 2010-х років кардинально
відрізняються від конфліктів попереднього періоду, будь-який
конфлікт залишається проблемою, яка потребує розв’язання.
Але крім подолання самого протистояння, породженого цим
конфліктом, існує потреба вирішення цілого ряду питань, що
неможливо врегулювати на рівні релігійної громади чи
населеного пункту, в якому відбувається цей конфлікт.
Міжконфесійні протистояння оприявнили ці проблеми, тому
можна сподіватися, що вони будуть розв’язані.
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СУЧАСНІ МІЖКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ
В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ
ТА МОЖЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ
(НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Із проголошенням незалежності України (і навіть раніше, з
кінця 1980-х років) з більшою чи меншою інтенсивністю у
нашій державі відбуваються міжконфесійні конфлікти [див.:
2, с. 2]. Такі конфлікти бувають активними і тліючими, але
завжди вони приводять до протистояння та непорозумінь у
соціумі. Звичайно, зважаючи на зусилля, які докладаються
віруючими конфліктуючих громад і місцевою владою, з
часом кількість цих конфліктів зменшується. Зокрема, в
Тернопільській області, згідно з інформаційно-аналітичними
і статистичними звітами про стан державно-церковних і
міжконфесійних відносин в області, кількість конфліктів
зменшилася з 297 на початку 1990-х рр. до 51 наприкінці
1990-х [див.: 4] і до 26 в середині 2000-х [див.: 5]. Більшість
дослідників, спираючись на соціальні опитування,
зазначають, що переважно ці конфлікти були майновими
[див.: 1], тому, очевидно, коли майновий конфлікт був
вичерпаний (кожна громада-учасник конфлікту отримала
приміщення для богослужінь шляхом будівництва, передачі в
користування чи підписанням угоди про почергове служіння
в храмі), зникала й міжконфесійна напруга.
Переломні події в суспільному та політичному житті
України – Революція Гідності, російська окупація Криму та
війна на Сході України – спровокували новий спалах
міжконфесійних конфліктів. УПЦ, яка в багатьох українців
асоціюється з Росією та проросійськими поглядами, стала
головним суб’єктом цих конфліктів. Якщо говорити про
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Так, у США офіційно гарантована рівність всіх релігійних
конфесій, але не настільки офіційно підтримується релігійне
обґрунтування базових принципів державного, національнокультурного та сімейно-побутового життя країни. Тут та чи
інша конфесія не має пріоритетного впливу на внутрішню і
зовнішню політику держави. Однак політичні діячі й
претенденти на виборні державні посади (особливо на рівні
штатів) обов’язково враховують поряд з іншим і баланс
міжконфесійної мозаїки. Конфесії впливають на фінансову
підтримку тих чи інших соціальних і культурних програм, на
діяльність засобів масової інформації [3].
Отже, можемо зауважити, що зростаюча політична
активність релігії та її інститутів за вiдсутностi стримуючих
важелів з боку держави може призвести до серйозних
ексцесів, оскільки релiгiйнi почуття як правило надiленi
великою вибухонебезпечною силою, особливо якщо ця сила
спрямовується в русло протистояння та конфронтації.
Як висновок можна запропонувати таке. Церква, хоча й
має користь від участі в політичному житті, все ж є
об’єктом політичних маніпуляцій. Із втручанням в
політичні конфронтації, її авторитет та вплив на населення
знижується. Надійність та стабільність становища Церкви у
суспільстві прямо пропорційна її віддаленості від політики.
Водночас, духовні лідери не мають бути відірвані від
інтересів народу, оскільки це автоматично призведе до
релігійного вакууму, який згодом переросте в суспільний.
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ПРОБЛЕМА ВІДЧУЖЕННЯ У ФІЛОСОФСЬКІЙ
ДУМЦІ ЕПОХИ МОДЕРНУ
Ми всі виховані в лоні юдео-християнської цивілізації, в
якій імпліцитно панує максима «Люби свого ближнього, як
самого себе» (Мт. 22: 35 – 46). Навіть марксистсько-ленінська
псевдорелігія, побудована на піднесенні насильства й
виправданні «доцільного» аморалізму, мусила малювати
наприкінці цього темного тунелю світлий образ
Комуністичного Майбутнього, де людина людині обов’язково
буде «друг, товариш і брат». Владність магнетизму цієї
максими виявляється й у тому, що нині будь-яка ідеологічна
система – від ісламської філософії до сьогоднішніх західних
ліберально-секулярних концепцій – декларує, що вона
базується на гуманістичних цінностях. І це при тому, що між
гуманізмом, скажімо, Отців Церкви та ісламською концепцією
людини й, тим більш, антропоцентричною свідомістю
Модерну лежить справжня прірва. Ось приклад: сьогодні
ісламська думка воліє акцентувати не ту свою основоположну
тезу, що мусульманин вважає своєю будь-яку землю, на яку
ступила його нога, і панувати над тубільцями за будь-яку ціну
(«якщо за кущем сховався єврей, спали кущ і вбий єврея»), а
те, що у Корані є ще й близько 70 аятів, що підносять гідність і
свободу людини, рівність і справедливість.
Водночас у свідомості всякої живої істоти закладено
сприйняття свого Ближнього як Іншого, і великою помилкою
було б вважати, що Інший незмінно викликає самі лише
зацікавлення й симпатію. Він найчастіше набуває статусу
Чужого, є втіленням архетипу Ворога. Сучасний російський
філософ меланхолійно відзначає: «Мабуть, в самій людській
природі корениться потреба мати ворога злобного і
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пройшов Революцію Гідності, Священний Синод УПЦ
змушений був знову заговорити про діалог з УПЦ КП, до якої
стрімко потягнулися вірячи через те, що УПЦ й надалі воліє
залишатися в орбіті політичних інтересів Кремля, створити
нову комісію, якій вкотре «доручив ведення церковного
діалогу» [2]. Це було в лютому 2014 р.
Однак все залишилося на рівні намірів та й то не щирих.
А це означає, що для УПЦ такий варіант є найбільш
прийнятним. Отже, ідея об’єднання Українського православ’я
в одну Помісну Церкву, в якій начебто першорядну роль має
відіграти Московська та Константинопольська патріархії – це
ілюзія. Канонічне оформлення Київського патріархату як
Помісної Церкви може і має відбутися не завдяки їм, а
всупереч. І в цьому потрібно наслідувати не греків, які за
соболі і червінці продавали самопроголошеній Московській
митрополії автокефалію 1589 р., а згодом для задоволення її
імперіалістично-церковних інстинктів ще й Київську
митрополію 1686 р., а українських князів-державників і,
зокрема Ярослава Мудрого, який давно заклав основи
автокефалії Української Церкви.
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українських вірян, що формують три основні православні
юрисдикції, не кажучи вже про греко-католицизм, в рази
перевищує кількісний і якісний склад окремих помісних
церков. Але чомусь всерйоз над цим не замислюється ані
держава, ані вони самі.
У цьому зв’язку заяви представників УПЦ про втручання
держави у церковні справи (розумійте до логічного
завершення процес канонічного оформлення в Україні
національної Помісної Церви), є спеціально заготовленою
риторикою, таким собі запобіжником і засобом стабілізації та
консервації церковного розколу в Україні, що насправді
вигідне усім, крім однієї лише України. Тому й не дивно, що
подолання розколу в Україні речники Московської патріархії
називають не інакше, як «внутрішньою церковною справою».
Звісно, йдеться про справу, а точніше планомірну церковнорелігійну політику Московської патріархії, яка через
відродження в незалежній Україні незалежних православних
церков, свої позиції на її теренах втратила остаточно і
безповоротно. І прагнучи зберегти хоча б те, що її вдалося
втримати завдяки прокремлівському вектору суспільнополітичного розвитку режиму Кучми-Януковича, вона буде
противитися і маніфестувати проти будь-яких спроб
міжцерковного зближення в Україні.
Так само і влада мусить розуміти, що головним пріоритетом
державницької політики має бути консолідація українського
соціуму, й не дивитися на лемент московських попів та їх
проводирів – церковних владик, які прагнуть і надалі
залишатися сліпим знаряддям у руках північного агресора.
Іншим підтвердженням того, що Московська патріархія не
збирається відмовлятися від своїх претензій на історично
канонічну територію Київської митрополії, є інсинуації та
маніпуляції зі створенням Синодальних комісій з діалогу: з
УАПЦ ще в листопаді 1995 р.; журнал № 67, а з УПЦ КП – у
вересні 2009 р. Під тиском настроїв українського народу, який
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нещадного», ворога, котрого треба знищити; далі
стверджується, що в біологічному бутті ворожість так само
природна, як і симпатія, і якщо ворога в реальності немає, його
конструюють: так, у риб – в разі відсутності зовнішнього
суперника – самець знищує власне сімейство [2, с. 8-9].
Біблія не розглядає матеріальну Природу як істину в
останній інстанції. Адже тут панують смертоносні стихії, що
розглядаються як прояви демонізму, впровадженого в
Природу дияволом. Біблія виділяє з природного світу людину
як носія образу Божого, покликаного внести у сферу
Творіння, яке повстало проти свого Творця, культуру,
етичний первінь, й цим шляхом повернути втрачену
Гармонію. Але вона не обіцяє винагороди в земному бутті:
така існує лише в позаматеріальному Царстві Небесному. Та,
починаючи з Ренесансу, людина проголошує гасло переробки
природи, прагнучи побудувати Гармонію «тут і зараз», своїми
руками. Власне, утопічність проекту Модерну проявляється у
тому, що інваріантна бінарна опозиція Свій / Чужий починає
усвідомлюватися як ситуація, яку можна й треба
«виправити»: увага мислителів доби Модерну прикута до
проблеми відчуження, й б’ється над завданням практичного
подолання цієї ситуації.
Є сенс розглянути, нехай і побіжно, картину
усвідомлення цієї проблеми протягом, як казав М. Бахтін,
«Великого часу культури» – від Ренесансу до наших днів.
Європейська думка протягом століть осмислювала явище
відчуження по-різному. Між тим, якщо бути точнішими, то
М. Бахтін визначив, що спілкування з Іншим у літературнохудожньому творі відбувається шляхом діалогу через
«послання» (текст) у Великому часі культури [1, с. 115].
Дідро, Ламетрі, Гельвецій, Гольбах, Вольтер чи Монтеск є
ще доволі простодушно закликали додержуватися природи, та,
здається, що найбільш промовистим результатом цієї
програми стала активна життєва позиція маркіза де-Сада.
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Гоббс, Руссо та інші теоретики суспільного договору
розглядали відчуження як наслідок добровільної передачі
особою своїх прав державі. Гегель вважав за джерело
відчуження опредметнення духу, а Фейєрбах виводив
відчуження з «нижчих» емоцій (страху або заздрості). Ніцше,
типове Дитя Модерну, просто подав проблему навиворіт:
корені відчуження для нього – у християнській моралі, яка не
занадто високо ставить земне буття. Марксизм щиро вірив у
побудову гармонійного суспільства на землі, покладаючи
надію на поки що культурно відсталий пролетаріат, який
знищить «паразитичну» буржуазію та її «занепалу» культуру
та створить комуністичний рай (хоча й не без любовних
трагедій). Шпенглер тлумачить як витоки відчуження
переростання культури в безлику цивілізацію. Бердяєв же
пов’язує відчуження з самою природою матеріального світу;
це, на його думку, активізується ще й появою машинних
технологій, тобто тим самим витісненням культури
цивілізацією. Фройд, послідовний матеріаліст, вважає, що
конфлікти розв’язуються серед людей, як і в тварин, за
допомогою сили, а вбивство ворога задовольняє інстинктивну
схильність; отож, такі речі, як війна, неминучі. А ось його
учень Фромм пише про самовідчуження людини в суспільстві,
де панує ідея змагальності, підкреслює історичний характер
проблеми відчуження й спирається на марксистську
концепцію соціального прогресу в своєму прагненні
вилікувати «хворе» суспільство. Це, найперше, вимагає
порозуміння, й, за Гуссерлем, таки можна зазирнути до
внутрішнього світу Іншого, «взявши в дужки» його
сприйняття. А ось Сартр розглядав Іншого як принципове
заперечення «мого» досвіду. На думку Ортега-і-Гассета,
існування відчуження визначає соціальна стратифікація, бо
характерна риса «людини маси» – ідіосинкразія до чужих
думок, аж до фізичного знищення тих, хто мислить по-іншому.
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твердити про її «одвічні» імперські амбіції. Вона прийняла чи
поглинула людей інших релігійних уподобань тому, що
мусила це зробити, враховуючи відсутність варіативності у
своїх діях за наявних на той час умов. І не її вина, а біда
полягала лише в тому, що вона історично виявилася більш
здатною до компромісів зі світською владою й була
використана в тодішній політичній кон’юнктурі» [1, c 2]. Але
ж насправді РПЦ і її філія в Україні – УПЦ за роки
незалежності не зробили жодної спроби, щоб виправити
помилки історії. Більше того, вони відверто засуджують все
українське й продовжують пропагувати московсько-російську
великодержавність, загрожуючи у такий спосіб національній
безпеці України та міжнародній стабільності.
До того ж, міжправославні конфлікти, викликають недовіру
не лише до духовенства православних церков, що діють в
Україні, а й до Православ’я як Вселенської Церкви Христової в
цілому. І це природно, адже переважна більшість помісних
церков, які формують Диптих Вселенського православ’я, не
перестають йти на поводу у РПЦ і цим самим засвідчують
власну політико-еклезіальну тривіальність і неспроможність
впливати на церковно-релігійний розвиток православного світу.
Складається враження, що це робиться навмисне для того, щоб
на цьому тлі зростав імідж інших неправославних, ба навіть
більше – нехристиянських релігійних об’єднань та деномінацій.
Говорячи про політичний розкол Українського православ’я,
а відтак і міжцерковне протистояння УПЦ Московського
патріархату з УПЦ Київського патріархату, варто усвідомлювати, що це наймасштабніший розкол у Вселенському
православ’ї. Тисячі парафій і мільйони українських
православних вірян поділені між собою конфесійно.
Православний світ не знає подібного розколу, навіть так звані
дохалкидонські церкви разом взяті не налічують і ніколи не
налічували такої кількості сповідників, як мають ці ідейно та
політично розрізненні українські церкви. Насправді кількість
129

У цьому контексті особливо гостро постає потреба
об’єктивного дослідження і глибокого філософського
осмислення витокових причин та наслідків міжцерковних, а
почасти й міжконфесійних конфліктів.
Без перебільшення, вони є перманентними для України,
оскільки точка їх біфуркації історично належить періоду
раннього модерну, коли було закладено низку відмінностей і,
зокрема, розділення Руси-України по Дніпру, а також
несприйняття полярно зорієнтованих ідеологій як у релігійній,
так і в політичній сферах, коли під різними гаслами велася
непримиренна боротьба за власне національно-державне та
церковно-релігійне самовизначення. Ми переконані, що ця
доба є особливо важлива, а надто ж із погляду засвоєння
уроків минулого, без яких визначити згубність вікових впливів
іноземних релігійно-політичних центрів, що так чи інакше
визначають стан і перспективи розвитку сучасних суспільнополітичних трансформацій в Україні, є неможливим.
Між тим, теперішнє навмисне наповнення суспільної
атмосфери
ідейно-політичними
розбіжностями,
що
культивують і нав’язують церковно-політичні ідеологи
Московського патріархату, лише провокує догматичноканонічні суперечності в українському соціумі, веде до
штучного загострення міжконфесійного протистояння та
деконсолідації нації. А тому, сьогодні, як ніколи, гостро постає
проблема критичного відображення московсько-російського
церковно-політичного колоніалізму, що бере свій початок з
1686 р., коли відбулося антиканонічне приєднання Київської
митрополії до складу Московського патріархату.
Після інкорпорації Київської митрополії до церковних
структур Російської православної церкви, московський царат
став експлуатувати її у власних політичних цілях, а згодом і
поготів нейтралізував її як основний фактор українського
націє- і державотворчого процесу. Захищаючи цю церкву від
подібних звинувачень, В. Боднаренко писав: «Не варто
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По суті, усе це відбиває атомізацію суспільства, яка, на
думку частини філософів, може й має бути подолана, але
інша частина, апелюючи до матеріально-фізичної «природи
людини», вважає ситуацію безвихідною.
У сучасній філософській думці поки що не відбулося
кардинальних зрушень дискурсу. Хіба що на наших очах
сформувалася т. зв. наука про душу, але зміст її – настанови
на формування крайнього індивідуаліста, орієнтованого
виключно на власне гарне фізичне здоров я, довге
збереження молодості (тип «кидалту») та життєвий успіх,
який базується на задоволенні безмежно зростаючих
гедоністичних бажань та гонитві за новизною (кайнерастія).
У цій системі Інший цікавий лише тому, що якось допомагає
самоусвідомленню мого особистого Я, власні проблеми
Іншого цій істоті абсолютно байдужі [6, сс. 17–18, 92].
Подібно, що тварина, якби вона мала мову, гаряче підтримала
б цю маніфестацію переваги тілесного над класичною
духовністю, котра враховує й такі невід ємні чинники Буття,
як емпатія, самопожертва, страждання, хвороба, невдачі й
неухильна особиста смерть та смерть тих, кого любиш.
У нашій же пострадянській науці така відверта декларація
індивідуалізму поки що не приживається. Тут усе ще панує
дух Модерну, конкретніше – потужна інерція марксистського
утопізму, або, якщо завгодно, «знебоженого християнства».
Причини відчуження наші філософи нерідко бачать
виключно в тому, що колись, мовляв, існувала така собі
вихідна цілісна Людина (відлуння міфу про Золотий вік), яка
в процесі еволюції деформувала власну, начебто від початку
«гармонійну» суть і, керуючись «нижчими» інстинктами,
створила таку систему розподілу праці, яка породжує
відчуження. Й це слід обов’язково подолати. Деякі формули
розчулюють: «Взаємовідносини між різними соціальними
силами мають являти собою автономну практику взаємного
спілкування, а не бути практикою соціальної війни, в якій
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Інший – це завжди або ворог, або об'єкт систематичного
панування» [4]; «Людині, щоб подолати соціальне
відчуження, потрібно в самій собі бути цілісною і
гармонійною, адже неповнота її буття в суспільстві лише
проекція її власної недосконалості і недовершеності» [5].
Залишається адресувати це прекрасне побажання отій жінці,
яку у Врадіївці ґвалтували й ледь не спалили живцем недавні
охоронці нашого благополуччя – міліціонери.
Отже, в цілому, схоже, правий О. Пігалєв, який вказав на те,
що ера Модерну активно акцентує в людині риси
недосконалості, ницості, але не можна цілком погодитися з цим
філософом, коли він каже, що свідомість цієї епохи незмінно
прагнула довести, що саме такою людина була завжди [3].
Адже тут, поруч з відверто песимістичним поглядом, присутня
й смутна думка про «споконвічно незіпсовану» майбутніми
несправедливими умовами життя людину, яку слід відновити
шляхом активного соціального діяння. Однак в цілому – перед
нами типова утопія, породжена в лоні секуляризованої системи
мислення, яка, сама того не помічаючи, багато в чому «копіює
навиворіт» основоположні уявлення християнської релігії, у
якій центр зору перенесено з матеріального світу до
трансцендентного, й «земний рай» принципово неможливий.
Адже алгоритм самовідданої «любові до ближнього»
працює, по суті, лише зі врахуванням масштабу Вічності й у
принципі не є обов’язковим до виконання: його особисто й
добровільно обирають лише ті, кому не байдужий
сотеріологічний вимір ситуації. Щоправда, «мало обраних» і в
земному раю тоталітарно-секулярних релігій; тут цей рай –
лише для тих, кого начальство визначило як «своїх»:
пролетаріїв, комуністів, справжніх арійців тощо. А в просторі
сьогоднішнього світського ліберального суспільства, куди
гостинно запрошують чи не все населення землі
(«мультикультуральна політика», яка на очах провалюється),
до реалізації ідеї «загального добра», як показує дійсність,
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МІЖЦЕРКОВНІ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ
В УКРАЇНІ: ФОРМИ ВИЯВІВ І ВПЛИВІВ НА
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ВЕКТОРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Релігійні конфлікти в Україні характерні тим, що вони
здебільшого успадковані історично, а тому будь-яке бажання
відновити історичну справедливість: не важливо, чи ці
прагнення культивують православні, греко-католики чи
протестанти, – неодмінно веде до загострення міжрелігійного
протистояння в країні.
Водночас, аналізуючи провідні тенденції сучасного
релігієзнавчого дискурсу навколо витоків, природи та
наслідків міжцерковних суперечностей і міжконфесійної
конкуренції, не важко дійти висновку, що навіть прибічники
кардинально протилежних оцінок основних чинників, а отже й
наслідків конфліктів на релігійному ґрунті, у більшості
принципових питань є одностайними. Ніхто з них уже не
відкидає тезу про історично зумовлений характер
запровадження греко-католицизму на українських землях у
XVI ст., значне його розповсюдження та помітний вплив на
загальноукраїнський культурно-історичний процес. Не
викликає сумніву й доконечність втілення в життя ідеї
цілковитої
самостійності
(автокефалії)
Українського
православ’я та майже всезагальної її підтримки народними
масами. Це – з одного боку, а другого – ніхто уже не заперечує
факт, а отже й негативні наслідки використання Православної
Церкви як знаряддя русифікації, нищення основ української
національно-релігійної тотожності тощо.
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вельми далеко. Адже, навіть з активним формуванням міцного
середнього класу, важелі управління належать усе же таки
вельми обмеженому прошарку людей. А оскільки тут
макіавелізм давно витіснив лицарські ідеали, християнська
етика чим далі, тим частіше приноситься в жертву фінансовому
розрахунку або ксенофобічним емоціям (часто з присмаком
неопаганізму), то й усі оті тривожні попередження про нову
світову війну залишають небагато місця для надій на краще.
Отже, чи не всі різноманітні концепції подолання
відчуження, породжені секулярною думкою Нового часу,
виявляються врешті-решт або вкрай песимістичними, або
достатньо утопічними. Очевидно, проблема потребує
подальшого, більш глибокого дослідження.
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Розділ 2.
Соціальні та ментально-смислові передумови
і способи деескалації релігійних
і міжспільнотних конфліктів
© Балух В. О.
(м. Чернівці)
ПРИЧИНИ І ФАКТОРИ
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
В історії людської цивілізації не було тривалих періодів
міжнаціональної чи міжрелігійної єдності або стабільності.
Чомусь людям різних національностей, народностей чи
етнічних груп, різних конфесій чи релігійних напрямів важко
проживати на одній планеті без численних спроб довести
переваги своєї нації або конфесійної приналежності. А з вини
німецьких націонал-соціалістів міжнаціональні конфлікти у
ХХ ст. сягнули рівня геноциду. Проте і після Другої світової
війни проблеми міжнаціональних відносин залишилися
гострими актуальними через розпад колоніальної системи,
зростання національної самосвідомості у багатьох країнах
світу, розвал СРСР тощо. Збройні конфлікти в Нагірному
Карабаху, Югославії, Молдові, Південній та Північній Осетії,
Чечні, Грузії, Україні виявилися серйозними проблемами
кінця ХХ – початку ХХІ ст.
У сучасному світі практично не існує етнічно гомогенних
держав. До таких умовно можна віднести лише 12 країн (9 %
усіх країн світу). У 25 державах (18,9 %) основна етнічна
спільнота становить 90 % населення, ще у 25 країнах цей
відсоток коливається від 75 до 89. У 31 державі (23,5 %)
національна більшість складає від 50 до 70 %, а в 39 країнах
(29,5 %) лише майже половина населення формує етнічно
однорідну групу [9].
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конфлікту, його причин і норм вияву дає підстави для
визначення шляхів та вироблення механізмів подолання цієї
важливої не лише релігійної, а й соціальної проблеми.
Як свідчать дослідження, в умовах демократизації всіх сфер
суспільного життя зроблено чимало для мінімізації фактору
конфліктності чи того, що гальмує або робить мало
результативним міжконфесійний діалог. По-перше, це
поступове створення атмосфери толерантності, релігійної
свободи, нормального сприйняття інорелігійності та процесів
інкультурації. По-друге, потужним фактором нарощування
взаємної довіри між конфесіями, їх відкритості стала
дезактуалізація такої вагомої причини міжконфесійної напруги
як існування спірних культових споруд і майна. По-третє,
більшій відкритості конфесій до діалогу сприяє активізація їх
звернень до правових шляхів вирішення конфліктних
ситуацій; позитивні зміни в об’єктивності розгляду спірних
питань судами різних інстанцій.
Отже, релігійно-конфесійна ситуація в постмайданній
Україні та Чернівецькій області зокрема, зазнає значного
впливу від багатьох факторів, які постійно стимулюють
міжконфесійнуї напругу в країні. Вирішення цих проблем, в
першу чергу, залежить від правильної побудови двосторонніх
толерантних взаєминах між релігійними організаціями та їх
лідерами, державними та церковними інституціями, а
найголовніше – між самими віруючими різних конфесій та
релігій. Тому, для мінімізації негативних проявів на
релігійному ґрунті потрібно закладати та 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 у релігійному середовищі зокрема.
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православних напрямів, їх визнання міжнародними
церковними структурами [6].
По-друге, конфлікт між православною і грекокатолицькою церквами – найбільш задавнене та гостре
протистояння, що сягає своїм корінням кінця ХVІ ст.
Доречно згадати і латентний, але наразі неподоланий
конфлікт із римо-католицькою церквою, адже остання також
постала як історичний суперник Православ’я на українських
землях. Однак, у період суверенності Української держави
спостерігаються спроби покращення і зміцнення стосунків
між названими церквами [2].
По-третє,
історично-успадковані
та
новопосталі
суперечності між православними і протестантськими
конфесіями. Динамічний розвиток останніх, розширення їх
соціальної бази, активна місіонерська діяльність, відродження
і розбудова цілої низки протестантських конфесій, що
повернулися до легітимного функціонування після завершення
тоталітарної доби, – все це закономірно зумовило загострення
їхніх відносин із православними церквами [5, с. 17].
По-четверте, конфліктні відносини між традиційними і
нетрадиційними для України і Північної Буковини релігіями,
культами, сектами, іноземними місіями, які сприймаються як
небезпечний чужорідний фактор, здатний підірвати традиційні
духовні цінності та патріотичні почуття, спотворити
національний менталітет.
На відміну від вище згаданих конфліктів, детермінованих
історичними, національними і політичними чинниками, це
протистояння культивується здебільшого самими церквами,
ворогуючими у питаннях догматики, культу, методах
проповідування та місіонерської активності, принципах
організації, прийомах навернення неофітів тощо [4, с. 183].
Водночас необхідно констатувати, що в самій Чернівецькій
області після Революції гідності аналіз суспільно-політичних,
етнонаціональних та інших чинників міжцерковного
124

Отже, переважна більшість країн є поліетнічними, де
людям різних національностей так чи інакше доводиться
співіснувати на одній території, і не завжди життя протікає
мирно.
Історичний досвід свідчить, що майже в усі поліетнічні
об’єднання схильні до міжнаціональних чвар і конфліктів. У
їхній основі лежить складний вузол соціальних, державноправових, державно-культурних, демографічних та інших
проблем народів. Це стосується усіх багатонаціональних
держав: і промислово розвинених, і з різною політичною
орієнтацією, і з різним соціально-політичним ладом,
державним та конституційним устроєм, і з різною
конфесійною приналежністю. Причому цей процес, схожо,
безперервний. Взявши будь-яку добірку новин, можна знайти
повідомлення про чергову «акцію протесту» або
«терористичний акт». Час від часу з’являються все нові і нові
«гарячі точки» зі всіма дотичними звідси процесами –
жертвами серед військових і мирного населення, потоками
міграції, біженців тощо.
Особливо гостро міжнаціональні проблеми проявилися на
пострадянському просторі. Розпад СРСР призвів до
формування докорінних відмінностей і розбіжностей
політичних, економічних, правових, національних та інших
інтересів між колишніми союзними республіками і їхніми
автономними утвореннями, зумовив загострення і появу
нових осередків навіть збройних міжнаціональних конфліктів.
Ці конфлікти, що відбувалися й продовжуються на
міжнаціональному ґрунті в різних регіонах колишнього СРСР,
РФРЮ та в деяких інших регіонах світу, належать до числа
найбільш гострих і трагічних та становлять реальну загрозу
для життя і здоров’я громадян, територіальної цілісності і
незалежності
держав,
охоплених
міжнаціональним
протистоянням.
45

Тому метою нашого дослідження стане аналіз сутності
власне міжнаціональних конфліктів, а завданнями:
- з’ясувати причини і фактори конфліктів на
міжетнічному ґрунті;
- встановити типологію та характер міжнаціональних
конфліктів;
- охарактеризувати шляхи врегулювання конфліктів між
етносами;
- розглянути характер міжнаціональних відносин в
Україні;
- на основі соціологічних досліджень проаналізувати
стан і специфіку стосунків між національностями у
Чернівецькій області.
Стан наукової розробки дослідження. Означена
проблематика була предметом наукових пошуків багатьох
соціологів, політологів, етнологів, істориків. Серед них
виділимо праці Аклаєва А. Р. [1], Грішиної Н. В. [3],
Дзвінчука Д. І. [5], Дробіжевої [6], Здравомислава А. Г. [7 – 8],
Мукомеля В. І. [10], Паіна Е. А. [12], Пірен М. І. [13], Пішкова
В. О. [16], Шарфуліна М. М. [17], Шевцова В. М. [18] та ін.
Виклад
матеріалу.
Зіткнення
інтересів
різних
національностей або етнічних груп рано чи пізно призводять
до виникнення конфліктів, які набирають форми
громадянського, політичного або збройного протистояння.
Вони виникають не через етнокультурні відмінності, а тому,
що в конфліктах проявляються суперечності між спільнотами
людей, консолідованих за етнічною ознакою. Тому соціолог
А. Г. Здравомислов трактував це як національно-етнічну
мотивацію [8, с. 91 – 92]. Проте далеко не в кожний конфлікт
залучається весь етнос. Це може бути якась його частинка, яка
відчуває або усвідомлює суперечності, що ведуть до
конфлікту, який є способом розв’язання проблем. Тому В. О.
Тишков визначає міжетнічний конфлікт як будь-яку форму
«громадянського, політичного або збройного протиборства, в
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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 найвищий
серед соціальних інститутів [3, с. 122]. Тому, навіть при
різновекторності дій церков, їх есхатологічних принципів та
ідей, завдання громадянського 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.
Однак, на превеликий жаль, конфесійна заангажованість
(неканонічні / розкольники / неблагодатні та ін.), претензії на
абсолютну істину та можливість спасіння лише в рамках
окремого віросповідання, що пропагує й досі УПЦ МП,
відсутність толерантності у міжцерковних взаєминах, які
прогресують і в постмайданний період, продовжують
затяжний конфлікт у релігійному середовищі, а відповідно
дестабілізують бажання миру в умовах війни на сході
України та унеможливлюють довгоочікуваний процес
об’єднання православних церков в Єдину Помісну Церкву.
Беручи до уваги цей чинник, який негативно впливає на
розвиток сучасного українського суспільства, бачимо, що
спектр релігійних конфронтацій як в Україні, так і в
Чернівецькій області набуває сьогодні такого вигляду:
По-перше, затяжний і гострий міжправославний конфлікт,
який без перебільшення, на десятиліття визначив
міжконфесійну ситуацію в країні і відобразив зіткнення не
стільки церковних структур та еліт, скільки протилежних
політичних, економічних, національних інтересів, орієнтирів
цивілізаційного розвитку. Принципового геополітичного
значення набуває питання легітимації новоутворених
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церкви. Це й «жива», а не формалізована релігійність, і
шанування книжності, зокрема рідною мовою, і культ праці.
Хотілося, щоб саме на ці моменти ми звернули увагу, коли в
жовтні наступного року відзначатимемо 500-ліття Реформації.
А ще хотілося, щоб цей ювілей став приводом для осмислення
наших діянь у минулому й нинішніх – звісно, в
«реформаційному дусі».
© Луцан І. В.
(м. Чернівці)
ПРИРОДА І ВИЯВИ МІЖКОНФЕСІЙНИХ
КОНФЛІКТІВ НА ТЕРЕНАХ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ
В сучасних умовах глобалізації та секуляризації, коли
українське суспільство переживає одну із наймасштабніших
катастроф з часу здобуття незалежності – війну 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,
одними з головних причин, що дестабілізують та
перешкоджають налагодженню конструктивного діалогу та
рішучих дій в міжконфесійному середовищі, є конфліктність
та інтолерантність. Особливого вияву цей фактор набуває в
контексті поліетнічності та полірелігійності.
Як відомо, вектор напруженості у поліконфесійному
релігійному середовищі України загалом, і Північної
Буковини зокрема, увиразнюється вже на початку 90-х років
ХХ ст. й відображається у трьох головних напрямах: а) через
відверту конкуренцію між традиційними конфесіями; б)
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якому сторони, або одна зі сторін, мобілізуються, діють або
страждають за ознакою етнічних відмінностей [16, с. 480].
Безпосередньою причиною міжнаціональних конфліктів є
розходження і зіткнення інтересів суб’єктів міжнаціональних
відносин
(національно-державних
об’єднань,
націй,
народностей, етнічних груп). Коли такі суперечності не
вдається своєчасно розв’язати, конфлікт загострюється. А
політизація
національних
інтересів,
змішування
національного і державного ведуть до національного
антагонізму і можуть привести до зіткнень і відкритих воєн,
що завдають біди і трагедію для їх учасників. Сучасне
суспільство,
пронизане
загостренням
національної
самосвідомості, нетерпимістю до найменших порушень
рівноправ’я. Тому не випадково національні питання
загострилися навіть там, де здавалося, що вони давно
розв’язані (Корсика у Франції, Квебек у Канаді, Уельс і
Шотландія у Великобританії), не кажучи вже про країни
посткомуністичного простору. Тому більшість насильницьких
конфліктів кін ХХ – поч. ХІХ ст. були міжнаціональними.
Серед дослідників немає єдиного загальнозначущого
підходу до визначення причин міжнаціональних конфліктів.
Аналізуються й історико-політичні причини, і структурнофункціональні зміни у суспільстві, і психологічні фактори, і
роль політичних еліт, і конфесійні відмінності, і теорії
етнічних кордонів тощо. А зрозуміти причини конфліктів,
виходячи лише з якоїсь однієї теорії неможливо, тому що, поперше, кожне протистояння має свою специфіку, а, по-друге,
причини їх можуть змінюватися в ході ескалації конфліктів,
особливо якщо вони затяжні. Проте з повною вірогідністю
можна констатувати, що міжнаціональні конфлікти не
виникають раптово, а визрівають тривалий час і причини, що
призводять до них, різноманітні. Але історичний аспект в їх
ескалації постійно присутній. Це і відносна несправедливість
адміністративно-політичної ієрархії народів, і довільне
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перекроювання кордонів національних утворень, і депортація
народів. Поєднання цих причин у кожному конкретному
випадку особливе.
Разом з тим, на виникнення міжнаціональних конфліктів
впливає цілий ряд факторів. До них належать: національний
склад регіону конфлікту, тип поселення в зоні конфлікту, вік,
рівень освіченості, політичні погляди й соціальне становище
учасників конфлікту. А М. М. Шарафулін вважає, що для
виникнення етнічного конфлікту необхідно, зазвичай, три
фактори: Перший фактор пов'язаний з рівнем національної
самосвідомості, що може бути адекватним, заниженим або
завищеним. Два останні рівні і сприяють появі
етноцентричних прагнень.
Другий фактор полягає в наявності у суспільстві
«критичної» маси соціальних проблем, що чинять тиск на всі
сторони національного буття.
Третій фактор полягає в наявності політичних сил, здатних
використати у боротьбі за владу два перші фактори» [17, с. 68].
Якими б не були міжетнічні конфлікти за характером чи
часом протистоянь, вони призводять до порушення законів і
прав громадян, дистабілізації суспільства і загострення
соціальної напруги. Об’єктивними причинами появи і
розвитку міжнаціональної напруги можуть бути:
1) наслідки хибної національної політики, що призведуть
до спалаху, невдоволення в умовах демократизації
суспільства;
2) погіршення економічної ситуації в країні, що
відображається, у першу чергу, в сфері міжетнічних відносин;
3) наслідки
застарілої
структури
державноадміністративного устрою.
Міжнаціональні конфлікти за характером і причинами
походження можуть бути:
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відповідна людському розуму» була знана серед інтелектуалів
Європи. Книги соцініан мав у своїй бібліотеці й конспектував
відомий англійський мислитель Джон Локк. Прихильником
соцініанства був знаний природодослідник Ісаак Ньютон.
Також певний вплив соцініанство справило на французьких
енциклопедистів. Ці факти свідчать, що в ті далекі часи Україна
реально була частиною Європи, а українська релігійнофілософська й суспільна думка, що нуртувала на українських
теренах, мала відгомін у країнах європейського Заходу.
Протестанти, зокрема соцініани, також вплинули і на
православну церкву й православних мислителів України.
Протестантські ідеї знаходимо в творах українських
православних полемістів кінця XVI – початку XVIІ століття,
діячів Острозького культурного центру, викладачів КиєвоМогилянської академії, зокрема Інокентія Гізеля, Феофана
Прокоповича. До соцініан належав український військовий і
політичний діяч Юрій Немирич – автор Гадяцького договору.
До речі, Немирич дружив із Вишоватим і навіть пропонував
тому організувати на Лівобережній Україні велику
соцініанську колонію. Також не варто забувати, що під
впливом протестантів в Україні почали з’являтися переклади
біблійних текстів розмовною українською мовою.
Україна не змогла реалізувати свій «реформаційний
шанс». На це були різні причини – реакція католицька й
православна, переслідування протестантів владою Речі
Посполитої в XVIІ столітті, Хмельниччина, у вогні якої
загинуло чимало протестантських громад в Україні. Хоча
певні елементи протестантизму ввійшли в українське
православ’я – чим воно загалом різнилося від
консервативного православ’я російського.
Звісно, в нинішніх умовах ми не можемо повернутися на 500
років назад і зреалізувати свій «реформаційний шанс».
Зрештою, світ за 500 років помітно змінився. Однак до деяких
реформаційних цінностей могли б звернутися українські
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книги в нас. Скільки книг у рік видається на одного українця? І
скільки українець купує книг? Буквально одиниці. Це не йде ні
в яке порівняння з країнами, де панує протестантизм. Про
раціоналістичне ставлення до життя краще вже помовчу. У нас
навіть на рівні «високої культури» поширена думка, що
українці – інтуїтивісти, що в нас панує «душевність», а
істинною українською філософією є «філософія серця».
Очевидно, на Реформацію варто подивитися не лише як на
рух релігійний, але як на шанс, що давав можливість для
суспільно-економічного розвитку.
Чи могла Україна скористатися цим шансом?
У нас не дуже на це акцентують увагу, але реформаційні ідеї
в середині й другій половині XVI століття отримали помітне
поширення на українських землях. Чимало українців навчалося
у німецьких університетах, де були сильні впливи
протестантизму. Одним із улюблених учнів Мартина Лютера
став українець Станіслав Оріховський. Повернувшись на
батьківщину, він вдався до дій, котрі можна трактувати як
протестантські.
Зокрема,
виступав
проти
целібату
католицького духовенства. Чимало православних шляхтичів на
західноукраїнських
землях
відмовлялися
від
свого
віровизнання й приймали протестантизм, зокрема в формі
кальвінізму. В окремих регіонах (на Перемишлянщині,
Холмщині) кількість таких конвертитів сягала від чверті до
половини від шляхетського загалу.
Протестанти на українських землях у кінці XVI – на початку
XVIІ століття організовували не лише свої громади, а й
друкарні, школи, в тому числі й вищого типу. Так, недалеко від
Кам’янця-Подільського, в селі Панівцях, на початку XVIІ
століття існувала вища кальвіністська школа разом із
друкарнею. У 1638 році на Волині, в містечку Киселин,
протестанти-соцініани організували вищу школу-академію. До
речі, на українських землях жив один із провідних ідеологів
соцініанства Андрій Вишоватий. Його праця «Релігія,
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- соціально-економічними
(безробіття,
невиплата
зарплат і соціальної допомоги, монополія одного з етносів у
сфері послуг чи галузях народного господарства тощо);
- мовно-культурними (захист чи відродження рідної
мови, національної культури і прав національних меншин);
- етнодемографічними (швидка зміна співвідношення
кількості населення та збільшення питомої ваги прийшлого
через міграцію з різних причин);
- етнотериторіально-статусними
(розбіжності
між
державними чи адміністративними кордонами і територіями
розселення народів, вимоги малих народів про розширення
або набуття нового статусу);
- історичними (взаєминами минулого – війни, депортації,
статус залежності, негативна історична пам'ять тощо);
- міжрелігійними і міжконфесійними;
- сепаратистськими (вимоги створення незалежної
держави чи об’єднання зі спорідненими, з історичнокультурної точки зору, сусідніми країнами) [14].
Серед суб’єктивних причин міжетнічних конфліктів
виділимо необдумані чи свідомі провокаційні заяви
політиків,
національних
лідерів,
представників
духовенства, журналістів, а також приводи побутового
характеру чи окремі випадки.
Міжнаціональні конфлікти перебігають у цивілізованих і
нецивілізованих формах. Це й локальні війни (громадянські
чи сепаратистські), і масові безлади з порушенням прав і
свобод людей, актами насильництва тощо, і релігійний
фанатизм. А залежно від мотивів і соціального складу
міжнаціональні конфлікти поділяють на:
1) національно-територіальні, пов’язані з розв’язанням
проблеми «історичної батьківщини»;
2) конфлікти через прагнення національних меншин
реалізувати своє право на самовизначення;
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3) конфлікти з метою відновлення прав депортованих
народів;
4) конфлікти, що базуються на зіткненні правлячих
національних еліт в екологічній і політичній сферах;
5) конфлікти через дискримінацію прав і свобод будьякої нації чи етносу;
6) конфлікти на конфесійному ґрунті;
7) конфлікти, в основі яких лежать розходження чи
зіткнення національних цінностей (правових, культурномовних та ін.) [14].
Важливе значення при дослідженні міжнаціональних
конфліктів має встановлення їх типологій. При цьому
основою класифікації може слугувати такий розподіл
конфліктів:
- за сферами впливу (територіально-статусні, соціальноекономічні, культурно-масові, сепаратистські);
- за метою (реалістичні, нереалістичні);
- за використанням збройних засобів (мирні, з
мінімальним застосуванням збройних сил);
- по вертикалі (між центром і регіонами, між регіонами і
місцевими органами влади);
- по горизонталі (між корінними і некорінними
національностями, мікроконфлікти на особистому рівні) [17,
с. 69].
Оскільки після розпаду СРСР найбільше осередків
міжетнічних конфліктів залишилися на території Російської
Федерації, то одними з перших взялися типологізувати їх
російські етнополітологи і соціологи Е. А. Паїн і О. А. Попов,
які виділили три типи конфліктів:
1. Конфлікт стереотипів (стадія конфлікту, коли етнічні
групи ще можуть до кінця не усвідомлювати причини
протистоянь, але щодо опонента створюють негативний образ
«недружнього сусіда», ворожої групи». Прикладом такого
протистояння є вірмено-азербайджанські відносини.
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Іноді їх образливо називають «штундами». Хоча така побутова
неприязнь не є поширеним явищем.
Однак Реформація – це не тільки пізньопротестантські
конфесії. Це важливе явище європейської культури, яке
змінило хід історії. Мартин Лютер, обнародувавши в жовтні
1517 року свої «95 тез» і започаткувавши Реформацію, поклав
початок важливим змінам у Німеччині та за її межами. Відомий
соціолог Макс Вебер у роботі «Протестантська етика і дух
капіталізму» доводив, що саме протестантизм як породження
Реформації став головним чинником становлення й розвитку
капіталістичних відносин. Не всі дослідники сприймали
міркування Вебера. Мав він чимало критиків. Але факт
залишається фактом: ті країни, де утвердився протестантизм
(більшість регіонів Німеччини, Англія, Скандинавія, США), у
період Нового часу стали на шлях динамічного суспільноекономічного розвитку. Й сьогодні вони залишаються
світовими лідерами. Натомість країни, де зберігався
католицизм, а тим паче православ’я, втрачали свої позиції.
Адже релігія, на цьому наголошував Вебер, визначає
світоглядні орієнтири людини та її поведінку. Протестантизм
орієнтував людей на відповідальне ставлення до праці. Адже
праця, на думку протестантів, є служінням Богові. Навіть це
стосується праці, яка вважається «непрестижною». Не дивно,
що в протестантських країнах заможні люди та їхні діти не
цураються «чорнової роботи». Чого, наприклад, не скажеш про
наше «православне суспільство».
Протестантизм, як, до речі, і юдаїзм, був зорієнтований на
книжкову релігійну культуру. Віруючий мав оволодіти
грамотою й читати Біблію, котра вважалася протестантами
джерелом віровчення. Систематичне ж читання книг, як довели
дослідження, орієнтує людину на раціоналістичне сприйняття
дійсності. Тому в протестантських країнах є розвинутою
книжкова культура. Відповідно, люди раціоналістично, розумно
ставляться до життя. А тепер подивимося, яке ставлення до
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РЕФОРМАЦІЯ – ВТРАЧЕНИЙ ШАНС УКРАЇНЦІВ?
Президент України Петро Порошенко нещодавно підписав
указ «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Уже на
рівні побутових розмов довелося почути: навіщо це, ми ж
православна країна, і взагалі, який стосунок має Реформація до
України. Дехто навіть вбачає в цьому кроці президента
«поклоніння перед Заходом».
Поняття Реформації в нас часто асоціюється з
пізньопротестантськими конфесіями, які поширені в сучасній
Україні. Це – баптисти, адвентисти, свідки Єгови тощо. Їхніми
адептами вважають себе близько одного відсотка українців.
Ставлення до протестантів серед українців неоднозначне. З
одного боку, їх цінують як відповідальних, трудолюбивих
людей, з іншого, маємо на рівні побутовому певну неприязнь.
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2. Конфлікт ідей (висунення тих чи інших претензій),
коли в літературі і ЗМІ обґрунтовується «історичне право» на
державність (Прибалтика, Грузія, Татарстан та інші
республіки колишнього СРСР), на територію (Вірменія,
Азербайджан, Північна Осетія, Інгуметія, Росія).
3. Конфлікт дій (демонстрації, мітинги, пікети, відкриті
зіткнення аж до використання зброї) [12, с. 91 – 92].
Міжнаціональні конфлікти можуть розгортатися на
території однієї чи декількох країн, переходячи нерідко у
повномасштабні війни. Багато з них ускладнювалися
релігійними і клановими протистояннями. Деякі з них
тягнуться десятиліттями, як, наприклад, близькосхідний
конфлікт між євреями і арабами, закавказький конфлікт між
вірменами й азербайджанцями тощо.
Міжнаціональні конфлікти належать до таких, для яких
неможливо знайти стандартного підходу або шляхів
розв’язання, оскільки кожний має свої причини і особливість.
У більшості з них не існує справедливого розв’язання для всіх
ворогуючих сторін, тому що кожна керується своїми фактами,
подіями, історичною зумовленістю, тобто «своєю» правдою.
Чи існують сьогодні об’єктивні передумови недопущення
ескалації міжетнічних конфліктів? Світовий досвід переконує,
що їх можна врегульовувати лише мирними шляхами. До
найбільш поширених з них відносять:
1. Деконсолідацію, тобто роз’єднання сил учасників
конфлікту за допомогою від’єднання найбільш радикальних
елементів або груп (наприклад, шляхом їхньої дискредитації в
очах громадкості) і підтримки елементів, схильних до
переговорів і компромісів.
2. Переривання конфлікту, тобто розширення дій
прагматичних підходів до його врегулювання, в результаті
якого змінюється емоційний фон протистояння, згладжуються
гострота пристрастей.
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3. Переговорний процес, мета якого полягає у поділі
глобальної мети на ряд послідовних завдань. З чисто
прагматичної точки зору сторони конфлікту готові
домовлятися з життєво важливих питань, на основі яких і
укладаються перемир’я: для поховання вбитих, обміну
полоненими, отримання гуманітарної допомоги тощо. Після
цього можна переходити до більш актуальних соціальноекономічних питань. А політичні проблеми відкладаються і
розв’язуються в останню чергу. Переговорний процес має
вестися так, щоб кожна із сторін прагнула знайти задовільні
ситуації не лише для себе, але й для партнерів. І кожен етап
переговорного процесу має закріплюватися документально.
4. Залучення до переговорів посередників або медіаторів,
а в особливо складних ситуаціях потрібно залучати
представників міжнародних організацій для підтвердження
законності домовленостей [14].
Отже, врегулювання міжнаціонального конфлікту завжди є
складним процесом, і тому важливо не допускати розвитку
подій, що призводять до відкритого протистояння.
Українська
держава
характеризується
порівняно
стабільною ситуацією в міжнаціональних відносинах,
порівняно з іншими республіками колишнього СРСР,
оскільки не лише декларує, але й послідовно здійснює
політичний курс, спрямований на утвердження рівності всіх
своїх громадян, незалежно від етнічної приналежності. За
даними всеукраїнського перепису 2001 р. в країні проживало
близько 130 національностей, хоча абсолютну більшість
населення складають українці (77,8 %). Лише а АР Крим
частка українців становила 24,3 %, що в значній мірі
«полегшило» Росії анексувати цю територію. Із 17,3 %
загальної чисельності України майже третина всіх росіян
проживають у Донецькій і Луганській областях, що в 2014 р.
активно підтримали ідею «Новоросії» і російську окупацію
Донбасу. Близько 5 % населення України представлене
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Органам національної безпеки України варто приділяти
більше уваги дестабілізуючій інформаційній діяльності УПЦ
МП та іншим релігійним організаціям, діяльність яких прямо
чи опосередковано підточує основи національної безпеки.
У зв’язку з тим, що факт прибутку релігійних організацій є
очевидним, у законному порядку необхідно вивести релігійні
організації із категорії неприбуткових організацій, що
передбачає стягнення з них податку. Такі дії власне є скоріше
обмежуючим фактором і засобом необхідного контролю, аніж
додатковим джерелом наповнення державної казни.
Зважаючи на непоодинокі випадки придбання (володіння)
служителями релігійних організацій дороговартісного майна,
поширити на релігійні організації санкції, пов’язані із
зловживанням службовим становищем, а саме привласнення,
розкрадання спільного майна, що було виділено з благодійною
метою (пожертвування прихожан).
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етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН
України під загальною назвою «Донбас у системі
інформаційної безпеки держави: регіональні особливості,
зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською
пропагандою» [7]. Автори чітко й аргументовано довели, що
РПЦ – найбільша загроза національній безпеці України.
Зокрема, якщо говорити про анексію Криму, то Кримська
єпархія УПЦ під час вторгнення в березні 2014 р. одразу ж
перейшла на бік окупанта і миттю вмонтувалася в системний
адміністративний апарат російської влади на півострові.
Як не тривожно, але сучасні науковці інформаційнопропагандистську роль РПЦ прирівнюють до загрози ІДІЛу.
Шкода, що цього не помічають в Україні. Натомість такого
висновку вже давно дійшли зарубіжні науковці і, зокрема,
професор Державного університету Ілії (Грузія) Олег Панфілов.
З огляду на те, що ця структура є найчисельнішою зі
всіх в Україні, спростовувати подібні твердження
підтвердить не стільки інтелектуальну близорукість
диспутанта, стільки його готовність до колабораціонізму з
ворогом незалежності України.
Отже, можна однозначно стверджувати про інформаційну
небезпеку для українського суспільства, яку представляє явно
антиукраїнська, керована органами державної безпеки РФ
УПЦ. Враховуючи теперішній досвід українського народу,
варто наголосити на тому, що загроза існує не тільки для
України, а й всього цивілізованого світу, де містяться
організації та установи, підпорядковані МП.
Враховуючи вищесказане, адекватними діями з боку
державного апарату України було б обмеження діяльності
УПЦ МП.
Беручи до уваги ідейно-політичний потенціал релігії,
необхідно державно і суспільно підтримувати українські
національні церкви, які є носіями українських культурних
цінностей і традицій, як альтернативи шовіністичній УПЦ МП.
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західними (поляки, чехи, словаки) та південними (болгари)
слов’янами,
романомовними
(румуни,
молдовани),
фіноугорцями (угорці, естонці), тюркомовними (татари,
кримські татари, азербайджанці, гагаузи) народами.
Населяють Україну також євреї, вірмени, греки та ін. Проте
кількість населення кожної з названих груп не досягає 1 %
загальної чисельності населення держави. Хоча за регіонами
ці показники виглядають інакше. Так, більше 12% населення
АР Крим складають кримські татари, 12,1 % жителів
Закарпаття – угорці, а 12,5 % населення Чернівецької області –
румуни [11].
Прийняті Верховною Радою України законодавчі акти
дають можливість усім національним меншинам, які
компактно проживають у країні, використовувати поряд із
державною мови нацменшин, вільно сповідувати свою
релігію,
користуватися
національною
символікою,
вшановувати свої традиції, відзначати національні свята,
здобувати освіту тощо. Так, у Київському, Львівському,
Ужгородському, Чернівецькому та донедвно Таврійському
університетах готують вчителів для викладання шкільних
предметів мовами національних меншин. Український фонд
культури створив і втілює в життя програму «Збереження і
розвиток культур народів, які живуть на території України».
Національні меншини на початок 2000 р. створили майже 450
національно-культурних товариств, серед яких 25 отримали
всеукраїнський статус. Найвідоміші – німецьке товариство
«Widergeburt» («Відродження»), товариство української
культури «Русь», татарське товариство ім. Г. Тукая,
румунське товариство ім. М. Емінеску, центр вивчення
угорської культури, що видає щорічник «Akta hungarica»,
широка мережа єврейських товариств тощо. На початок ХХІ
ст. в Україні діяло 2,5 тис. шкіл з російською, 108 – з
румунською, 65- з угорською, 18 – з молдавською, 5 – з
єврейською і 3 – з польською мовами навчання. Крім того, у
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2339 школах викладання здійснюється двома і більше мовами,
а 8,5 тис. дітей навчалися в недільних школах, національнокультурних товариствах [4].
Проте, окремі політики, громадські організації і політичні
партії заради власної чи корпоративної вигоди намагаються
залучити на свій бік якомога більше прихильників, вдаються
до різних політтехнологій, які ґрунтуються на
протиставленні і розділенні національностей (питання
другої державної мови, ідеї «руського мира», неканонічності
УПЦ КП, пригноблення російськомовного населення тощо).
Слід відзначити, що, незважаючи на це, більшість громадян
України не реагує на різноманітні провокаційні заяви і
заклики (за винятком регіонів з великою кількістю
російськомовного населення), шукають порозуміння, а не
конфронтації.
Свідченням
цього
є
ситуація
в
багатоетнійчній і поліконфесійній Чернівецькій області.
На території Північної Буковини мешкають 76
національностей, які традиційно мирно уживаються між
собою. Свідченням цього є соціологічні опитування
населення області, проведені в травні 2015 р. в рамках
наукового проекту МОН України «Роль етноконфесійних
взаємин транскордонних регіонів (Буковина, Галичина) в
євроінтеграційних процесах: суспільно-практичний вимір».
Найчисленнішими етнічними групами в області
залишаються українці (75 %), румуни (12,7 %), молдовани
(7,3 %) і росіяни (4,1 %) [15]. Та і більшість опитаних
респондентів на запитання, яку мову ви вважаєте рідною,
відповіли, що українську (74,72 %); румунську мову рідною
вважають 15,28 %; молдавську – 5%; російську – 3,61 %, а
інші мови – менше 1% [15]. Дещо інша картина щодо мови
спілкування у побуті. Тут більша частина респондентів
спілкується українською (75,56 %) та російською (6,11 %)
мовами і трохи менше румунською (13,06 %) та молдавською
(4,44 %) [15]. Зменшення відсотка спілкування двома
54

РПЦ МП продовжити своє існування, але під пильним
наглядом органів держбезпеки СРСР, що передбачало її
тісну співпрацю з КДБ, яке займалося не зовнішніми
ворогами держави, а було суто політичною поліцією із
широко розвинутою агентурною мережею в суспільстві.
Ось така ретроспектива РПЦ МП, а саме виникнення за
рахунок національних трагедій українського, білоруського та
грецького народів, фальш, лицемірство та постійна гра на
руку брудним імперським амбіціям Московської держави.
До цього варто додати ще один факт, який характеризує
московське православ’я: воно охоче погоджувалося на
експлуатацію Російською імперією, щоб єдиним фронтом
нищити все національне поневолених народів. Подібні
традиції Росією зберігаються і до сьогодні, але вже не у
вигляді асиміляції, а саме як засіб пропаганди та поширення
ідеї, зокрема, «русскава міра», ідеології, що побудована на
історичних міфологемах російської історіографії, котрі
абсолютно заперечують українську державність як таку.
Про пропаганду з боку московських церков,
антиукраїнську діяльність і зв’язок з органами держбезпеки
Російської Федерації як правонаступниці СРСР, засвідчує
багато фактів. Якщо до та під час Революції Гідності їхня
антиукраїнська діяльність мала більше латентний прояв, то з
військовою агресією де-факто війною Росії проти України,
вона набула явно відвертих форм: чисельні проповіді, що
засуджують український національний рух, які деколи навіть
доходили до такого абсурду, як об’ява анафеми українським
активістам Революції Гідності і патріарху Київському і всієї
Руси-України Філарету, поширення ідей сепаратизму,
саботаж мобілізації до Збройних сил України тощо. На
окупованих українських територіях священики МП
виступають
пропагандистами
сепаратизму
та
антиукраїнських настроїв, про що докладно описано у 5-му
розділі монографії, опублікованої Інститутом політичних і
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Натомість за радянської влади та радянсько-німецької
війни це угрупування набуло ще більш спотвореного
вигляду. Як ми знаємо, протягом 30-х років XX сторіччя і до
початку радянсько-німецької війни стосовно релігійних
діячів та організацій був задіяний репресивний апарат СРСР
у зв’язку з тим, що будь-яка релігія, по-перше, суперечила
ідеології марксизму-ленінізму; по-друге, Московська церква
була опозиційною відносно більшовиків, оскільки стояла
радше на монархістських засадах; і, по-третє, вживалися
спроби сконструювати особливий тип людини homo
sovieticus – рабської, духовно ницої та безвольної біологічної
істоти, «релігією» якої був би марксизм і ленінізм, а
«ставлеником Божим на Землі» – голова ВКП(б) (згодом
КПРС). Фактично якраз останній фактор і був основним:
лише на зваді не очіквано постала проблема конкуренції.
Радянський державний і військовий апарат через НКВС
вдало використовував священнослужителів як агентівінформаторів, зокрема, відомою постаттю є екзарх Сергій
(Воскресенський), що фактично був подвійним агентом під
час, так званої, Псковської місії 1941 – 1944 рр.,
організованої Німеччиною. Згодом 4 вересня 1943 р. за
наказом Й. Сталіна створили РПЦ МП (Російська
православна церква Московського патріархату), яку очолив
патріарх Сергій (Старогородський). Існує вагома версія, що
ця структура спецслужб була створена для виявлення осіб,
які співпрацювали з нацистами в парафіях, відкритих А.
Гітлером на щойно звільнених від німецьких військ
територіях. Постання цього органу можна також пояснити
спробою губителя українського народу пришвидшити
вступ США до антигітлерівської коаліції у Європі [6].
Після сталінсько-гітлерівської війни, яка швидко
переросла у Другу світову, очевидно, усвідомлюючи
вагомий інформаційний вплив релігії на населення та
ефективний засіб маніпуляції, радянська влада дозволяє
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останніми мовами, на нашу думку, якраз улягає у відсотках
збільшення вживання у побуті української та російської мов.
Але якщо порівняти відповіді респондентів за національністю
і мовою спілкування, то помітна тенденція, що російською
мовою у побуті спілкується частина українців і молдованів, а
невеликий відсоток останніх – румунською мовою, особливо
у Сторожинецькому, Глибоцькому і Новоселицькому
районах.
Поліетнічний характер регіону вплинув на розмаїття думок
респондентів щодо двомовності чи багатомовності
українського суспільства. Так, 27,8 % опитаних підтримують
законодавче затвердження двох (чи більше) державних мов у
країні, 39,7 % респондентів вважають, що мовне питання
повинно проявлятися на побутовому рівні, 9,4 % виступають
за законодавче затвердження статусу регіональних мов, лише
10,8 % активно виступають за категоричну одномовність
українського суспільства, а 12,2 % чітко не визначилися, але в
дискусії з носіями інших мов не вступають [15].
Соціологічне
опитування
підтвердили
толерантне
ставлення жителів Чернівецької області до представників
інших національностей. Середня оцінка за десятибальною
шкалою за національностями склала 5,2. Із перерахованих в
анкетах 15 найбільших етнічних груп Чернівецької області
найбільшими друзями українці вважають поляків (6,3 бала),
румунів (6,2) і молдован (6,1). І якщо представники двох
останніх національностей і компактно проживають в області, і
вона межує з їхніми етнічними територіями (Румунія,
Молдова), то доброзичливе ставлення до поляків пов’язано з
підтримкою Польщею євроінтеграційних прагнень України і
солідарністю з нашою країною у зв’язку з анексією Криму і
відкритою агресією Росії на Сході України. Останній фактор
вплинув на те, що довіра населення краю до росіян оцінилися
найнижчим балом – 3,3, що є найменшим серед інших
запропонованих націй (греків, вірменів) [15].
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Учасників соціологічного опитування цікавили прояви
нетолерантного ставлення щодо національної приналежності
респондентів з метою з’ясувати, чи існують у регіоні
перешкоди в працевлаштуванні через належність до
національних меншин і чи проявляються міжнаціональні
конфлікти на побутовому рівні. Майже дві третини
респондентів не відчули на собі зовсім чи радше ні проявів
нетолерантного ставлення щодо своєї етнічної приналежності.
Відчули таке лише 14,3 % опитаних, а 6,5 % не змогли
відповісти на дане запитання. Ще більший відсоток
респондентів
не
стикалися
з
перешкодами
при
працевлаштуванні через свою етнічну приналежність (77,1 %).
Лише 6 % опитаних мали такі перешкоди, а 11,5 % відповіли,
що радше так [15].
Досить високий рівень толерантності в міжконфесійних
відносинах проявляється і на побутовому рівні. Лише 10,3 %
опитаних відчували нетолерантне ставлення до себе на
побутовому рівні від представників інших національностей, а
ще 18,5 % відповіли, що радше так. Зате дві третини не
стикалися з упередженим ставленням до своєї етнічної
приналежності [15].
Щодо захисту державою інтересів національних меншин
на законодавчому рівні ствердно відповіли майже 70 %
респондентів, негативну відповідь («ні» і «радше ні»)
обрали відповідно 8 і 11,3 %, а відчули труднощі з
відповіддю аж 11,5 % [15].
Державну опіку на освітньому рівні національні меншини
Чернівецької області відчувають ще більше: близько трьох
чвертей респондентів задоволені (72,3 %) і лише 8,8 %
опитаних негативно оцінюють існуючий рівень захисту.
Приблизно така ж картина вимальовується і у відповідях на
запитання, «чи отримують національні меншини в нашій
країні захист на культурному рівні?» Найменше «цілком» чи
«частково» задоволені захистом інтересів нацменшин
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починається з колабораціонізму Володимиро-Суздальського
князівства на крові руського народу, а саме 1240 року після
штурму Батия Київський митрополит чи то загинув із рештою
киян під руїнами Десятинної церкви, чи то покинув місто,
історично достеменної інформації немає. Наступні
митрополити Київські і всея Руси все частіше навідуються до
Володимира-на-Клязьмі й Суздаля, поближче до орди.
Тамтешня влада, отримавши дозвіл від Золотої Орди, керувала
Києвом і прилеглими землями, претендуючи на «київську
спадщину» й потребуючи ще й духовного обґрунтування своїх
амбіцій. Нарешті, у 1448 р. Москві вдалося розколоти Київську
митрополію й проголосити власну автокефалію, яку
Константинополь та інші Помісні Церкви Вселенського
православ’я не визнавали 141 р. Московські митрополити
більше не претендують на титул «Київський», вони називають
себе «Мітрополіт Масковській і всєя Русі» [4].
Наступний етап утвердження Московського патріархату
відбувався так само на крові інших підкорених мало
просвіченою Євангельською проповіддю Московією: тепер
вже не руського (тобто українського), а грецького. 1453 р. під
натиском османів впав Константинополь, а Москва
проголосила себе «Третім Римом», а через сторіччя вже
замахнулася на патріаршество. Це було зроблено з
політичних міркувань – у них навіть у документах так
записано, мовляв, «цар-батюшка пріказал, а ми прігаварілі».
Знову ж таки, фінальний етап утвердження Московського
патріархату постав на руїнах Української держави, Війська
Запорозького. А далі, Московія в результаті політичного
шантажу та симонії домоглася згоди Константинопольского
патріарха Діонісія на перепідпорядкування Київської
митрополії Москві. Це відбулося 1686 р., за патріаршества
Йоакима, який «у такий спосіб ста першим московським
патріархом-рейдером» [8, с. 308].
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релігію як один з методів ідеологічної боротьби. У процесі
політизації всередині релігії проявляються протиріччя серед
віруючих і релігійних лідерів. Одні релігію політизують,
розробляють релігійно-політичні доктрини, шукають релігійні
обґрунтування домінуючих (або тих, які потрібно нав’язати)
політичних дій. Інші, противники політизації релігії,
вважають, що релігія в жодному випадку не може
перетворюватися на знаряддя ідеології чи політики, а повинна
зміцнювати духовні основи суспільства.
Певна річ, внутрішнє протиріччя зумовлює розвиток
відносин між релігією і політикою з метою подолати його.
Пропаганда самої релігії, з її системою цінностей та ідей, може
як позитивно, так і негативно позначатися на авторитеті влади
або будь-яких інших суб’єктах політичного процесу. Власне
поширення релігійних ідей може скласти кон’юнктуру
пропаганді будь-якої ідеології, і певним чином обумовити або
скорегувати розвиток суспільної свідомості.
Отже, очевидною є якраз політична природа сучасних
релігій, а точніше їх інститутів, а політика, на наше глибоке
переконання, є позаморальним явищем. Отже, маємо
парадокс: релігія, з одного боку, служить оберегом моралі та
етики, а з другого – інструментом перерозподілу та утримання
влади, політиці й політиканам.
У цьому контексті особливо актуальним є об’єктивне
дослідження структурно-функціональної природи сучасного
православ’я в його московській варіації. Адже, Московський
патріархат – один з найбільш лицемірних релігійних центрів,
який упродовж століть вирізнявся неабияким цинізмом та
жорстокістю. Однак, щоб зрозуміти його природу, а точніше її
зіпсуття, варто розпочати з ретроспективи історичного
становлення та розвитку цього угруповання, яке виникло на
противагу древній Київській митрополії.
Московський патріархат оформився шляхом силових
маніпуляцій державної влади. Зокрема, його історія
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державою у засобах масової інформації (69,5 %), причому аж
12 % респондентів обрали варіант «важко відповісти» [15].
Досить показовими стали відповіді респондентів щодо
необхідності знання культури, традицій і звичаїв інших націй,
які мешкають у регіоні. Обов’язково або бажано знати їх
вважають 75,8 % респондентів, 20,5 % - лише при наявності
відповідного інтересу і лише 3,75 % вважають ці знання
зайвими. Такі дані свідчать про етнічну і культурну
солідарність,
які
історично
сформувалися
завдяки
поліетнічності краю [2, с. 102].
Висновки. Отже, міжнаціональний конфлікт є серйозним
гальмівним і навіть руйнівним фактором у житті людей різних
національностей. В основі таких конфліктів лежать як
об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, а припинити їх
надзвичайно важко, бо вони мають властивість затухати,
потім знову розгоратися і тривати довго.
Уникнути конфлікту на міжнаціональному ґрунті вкрай
важко, оскільки у кожній нації знаходяться групи, зацікавлені
у порушенні принципів рівності суверенності інших етносів. І
лише добровільні пошуки компромісу і згоди, відмова від
національного насильства в усіх його формах і видах можуть
розв’язати етнічні проблеми. Забезпечення прав і свобод
особистості, незалежно від національності, є умовою вільного
розвитку будь-якого народу. Таким шляхом намагається йти і
українське суспільство і яскравий приклад цьому
багатоетнічний історичний регіон – Північна Буковина.
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жодного стосунку до духовної сфери, що належить Церкві. З
початку 90-х років XX ст. православна і католицька церква
заборонила священникам займатися політичною діяльністю,
перебувати членами законодавчої та виконавчої влади. У 60-х
роках аналогічна концепція схвалена Другим Ватиканським
собором Католицької церкви. Згодом Папа Іоанн Павло II
підкреслив, що «місія Церкви релігійна, а не політична і не
соціальна». Прагнення церков уявити соціальну позицію як
політично нейтральну і безсторонню до будь-яких політичних
напрямків має, однак, політичне підґрунтя. Це – спроба
замаскувати дійсні політичні орієнтації в підтримку певного
політичного напрямку, а то й режиму. Церква враховує
політичну неоднорідність віруючих, які примикають або
підтримують ідеологію різноманітних політичних партій.
Відкрито стаючи на бік одного напрямку; вона, ризикуючи
втратити довіру прихильників іншого напрямку, починає
балансувати між ними, здійснюючи немовби загальнолюдську,
а не політичну позицію. Держава завжди зацікавлена в
політичній підтримці Церкви, через посередництво якої може
впливати на віруючих.
Відсутність підтримки з боку Церкви, навпаки, неодмінно
завдає втрати керівництву держави, особливо в період
виборчих кампаній і формування органів місцевого
самоврядування, які покликані здійснювати функції держави в
межах своєї компетенції. Правляча верхівка влади прагне
використати правлячу церковну еліту у своїх політичних цілях,
що нерідко відверто суперечить інтересам пересічних вірян.
Вплив політики на релігію може виявлятися також у деяких
політичних діях або розповсюдження ідей, які компрометують
як самі релігійні утворення, так і конкретних людей.
Різні політики в різні часи запозичили з Біблії ідею
богообраного народу, яка особливо яскраво проявлялася в
період розквіту цього національно-державного утворення. У
політиці завжди знаходилися люди, схильні розглядати
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Між тим, світська влада нерідко використовувала релігійні
гасла, під якими здійснювалися значні соціально-політичні
зрушення і навіть національно-визвольні революції,
завойовницькі війни та політичні перевороти, що власне
історично визначає важливий інформаційно-політичний вплив
релігійних організацій. У свою чергу релігійні діячі нерідко не
без допомоги світських правителів ставали загальновизнаними
народними вождями, реформаторами, державотворцями і
політиками. Усе це створювало передумови для налагодження
всередині країн тісних політичних взаємозв’язків світських і
релігійних систем з пріоритетом перших. Розглядаючи,
зокрема, історію державно-церковних взаємин у Візантії,
маємо наочний приклад, коли релігія утверджувалася
винятково через підтримку держави.
Власне, щодо християнства і його політичної природи, то
мусимо визнати, що його соціально-етичні засади сприяли
перетворенню на світову релігію, а Церкві, яка репрезентувала
це вчення, знайти своє вигідне місце під сонцем. Так, у IV ст.
християнство було державною релігією Римської імперії, в
Середні віки Церква освячувала феодальний лад, у XІX ст. вона
пристосувалася до умов капіталізму, підтримуючи буржуазію,
а в наш час намагається модернізувати свої догмати відповідно
до змін, які сталися в світі, що, власне, вдається доволі успішно.
І це за умов розколу християнства на кілька течій, найбільшими
серед яких є католицизм, православ’я та протестантизм. Хай
там як, але цілком очевидно, що жодна із церков ніколи не
були й об’єктивно не можуть бути поза політикою.
Розглядаючи сьогодення, варто зазначити, що панівна роль
держави у ставленні до Церкви характерна для всіх сучасних
держав, окрім ісламських. Зрозуміло, існує в більшості країн
світу нерозривний зв’язок політики та релігії. Але офіційно
найбільші конфесії незмінно відрізняють політичну функцію
Церкви, стверджують, що вона стоїть поза політикою, не бере
в ній участі, тому що це мирська сфера життя, яка не має
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ
МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ
Причинами будь-якого конфлікту служать як об’єктивні,
так і суб’єктивні протиріччя. До них приводить ситуація
суперечливих позицій сторін з будь-якої проблеми або
абсолютно цілі, методи чи засоби їх досягнення при даних
обставинах, або неспівпадіння інтересів опонентів. На
думку
німецько-британського
вченого,
одного
з
основоположників теорії соціального конфлікту Ральфа
Дарендорфа (1929–2009), „Концепція суспільства вільного,
відкритого і демократичного зовсім не вирішує всіх
проблем і протиріч розвитку. Від них не застраховані не
лише країни, які розвиваються, а й ті, де існує усталена
демократія” [3, с. 144].
Міжнаціональні конфлікти – це специфічне, конкретно
етнічне вираження загальносоціальних протиріч. Вони теж
виникають не на порожньому місці. Як правило, для їх появи
потрібні певні зміни усталого устрою життя, руйнування
системи звичних цінностей, що супроводжується почуттям
обману, невдачі, негативного психічного стану, розгубленості і
дискомфорту, приреченості і навіть утрати сенсу життя. У
таких випадках у врегулювання міжгрупових відносин у
суспільстві на перший план виходить етнічний фактор, як
дуже давній і виконуючий у процесі філогенезу функцію
групового виживання.
Цей соціально-психологічний механізм проявляється у
такий спосіб. Коли з’являється серйозна загроза існування
етнічної або будь-якої іншої групи, як самостійного і цілісного
суб’єкта міжгрупової взаємодії, на рівні соціального
сприйняття відбувається соціальна ідентифікація за ознакою
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походження, за групою крові. Тоді включаються механізми
соціально-психологічного захисту у вигляді процесів
внутрішньогрупової згуртованості, внутрішньогрупового
фаворитизму. Відбувається посилення єдності „Ми” і
зовнішньогрупової дискримінації та відокремлення від „них”,
„чужих”. Усі ці процеси ведуть до віддаленості та
спотвореності образів зовнішніх груп, що в умовах ескалації
конфлікту набувають добре вивчені у практичній психології
особливості і риси.
Історично ж такі взаємовідносини передують усім іншим
видам і найбільш глибоко пов’язані з передісторією людства,
з тими психологічними закономірностями організації
соціальної дії, що зародилися в глибинах антропогенезу.
Названі закономірності розвитку і функціонують через
протиставлення „Ми – вони” за ознакою приналежності до
племені, до етнічної групи із тенденцією до етноцентризму,
недооцінювання і приниження якостей „чужих” груп і
переоцінювання, возвеличення характеристик своєї групи
разом з екскатегорізацією (дегуманізацією) „чужої” групи в
умовах конфлікту.
Групи за етнічним принципом об’єднуються на базі
таких ознак:
1) віддавання переваги своїм одноплемінникам перед
„чужими”, прийшлими, некорінними та посилення почуття
національної солідарності;
2) захист території проживання своєї групи і
відродження почуття територіальності для титульної нації
чи етнічної групи;
3) вимоги перерозподілу прибутків;
4) ігнорування законних вимог інших груп населення
на цій території, які визначають як „чужі” [1, с. 79].
Названі ознаки володіють важливою перевагою для
групової масової дії – наочністю та самоочевидністю
спільноти (за мовою, культурою, історією, зовнішнім
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РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА
ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗАГРОЗИ
НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА
МІЖНАРОДНІЙ СТАБІЛЬНОСТІ
«Лікарю, вилікуй себе, перш ніж лікувати інших», –
промовив Ісус Христос у синагозі, цитуючи книгу пророка Ісаї
(див.: Лк. 4, 23).
На нашу думку, саме цією фразою варто розпочинати будьяку конструктивну дискусію щодо релігії, а надто ж церковнорелігійних інститутів і їх представників, які упродовж століть
проповідують мораль та способи поведінки у Світі Божому.
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контексті, були розроблені, в тому числі й українськими
науковцями, щоправда під ідеологічним диктатом московськоросійської історіографії. Наприклад, уявлення, що якраз Київ
був «седалище первейшее благочестивия русскаго» (тобто,
російського), а князь Володимир був «первымъ
благочестивімъ росийским великим князем» [2, c. 406]; думка
щодо можливого походження царя Олексія I Михайловича
(Романова) від князя Володимира.
Аналогічним способом, ідеологія східнослов’янської
єдності була розроблена на русинських землях і, як це не
парадоксально з огляду на подальший розвиток подій,
спочатку Московії доводилось чути тільки відмови щодо
будь-яких угод.
Аналіз ролі релігійних уявлень щодо правової і
політичної ідеології українського козацтва є надзвичайно
важливою
складовою
сучасної
української
гуманітаристики і, зокрема, національної релігієзнавчофілософської думки. Комплексна науково-теоретична
розробка цього явища покликана не лише заповнити
суттєву прогалину в історіософії нашого буття, а й
сформувати якісно нову світоглядно-ціннісну парадигму
збереження національної духовно-культурної ідентичності
та самосвідомості в умовах сучасних суспільно-політичних
і суспільно-релігійних устремлінь українського соціуму.
Отже, звернення до історіософської рефлексі феномену
козацтва є важливою складовою і цінним досвідом для
формування
палітри
українського
національного
символізму, що базується на загальнолюдських правах і
свободах, в тому числі щодо віри та релігійних переконань.
При цьому зростає вага філософського осмислення питань,
що мають вирішальне значення для розуміння європейського
історичного процесу XVI – XVII ст., серед яких церковнодержавні та міжконфесійні відносини посідають важливе місце.
108

виглядом тощо.) у порівнянні з „чужими”. Індикатором
стану міжнаціональних відносин і, відповідно, їх
регулятором є етнічний стереотип як різновид соціального
стереотипу. Функціонуючи у середині групи і будучи
включеними у динаміку міжгрупових відносин, цей
стереотип виконує регуляторно-інтеграційну функцію для
суб’єктів соціальної дії у вирішенні соціальних протиріч.
Саме ці властивості соціального стереотипу, особливо
етнічного, роблять його ефективним регулятором будьяких соціальних відносин, коли останні в умовах
загострення протиріч редукуються до міжетнічних.
При цьому регулювання міжгрупових відносин за
допомогою етнічного чи національного стереотипу набуває як
би самостійного існування та психологічно повертають
соціальні відносини в історичне минуле, коли родоплемінний
егоїзм заглушував паростки майбутньої загальнолюдської
залежності найпростішим і найдавнішим чином – шляхом
знищення чи придушення різноманітності у поведінці,
цінностях і думках. Таке „повернення у минуле” дозволяє
етнічному стереотипу одночасно виконувати функцію
психологічної компенсації в результаті дисфункції
ідеологічних, політичних, економічних та інших регуляторів
інтеграції при міжгрупових взаємодіях.
Коли зіштовхуються інтереси двох груп і обидві групи
претендують на однакові блага і територію (наприклад, як
вірмени й азербайджанці, інгуші і північноосетинці, абхази
і грузини, татари і росіяни тощо), в умовах соціального
протистояння і девальвації загальних цілей і цінностей
національно-етнічні цілі й ідеали стають провідними
соціально-психологічними
регуляторами
масових
соціальних дій. Тому процес поляризації за етнічною
ознакою
неминуче
починають
проявлятися
у
протистояннях, у конфліктах, який, у свою чергу, блокує
задоволення соціально-психологічних потреб обох груп.
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У процесі ескалації міжнаціонального конфлікту
об’єктивно і неминуче починають діяти такі соціальнопсихологічні закономірності:
1) зменшення об’єму комунікації між сторонами
конфлікту
з
одночасним
збільшенням
об’єму
дезінформації, посилення тенденції використання ЗМІ як
зброї в ескалації психозу і протистояння широких мас
населення, використання агресивної термінології;
2) спотворення сприйняття інформації один про
одного;
3) формування установок ворожості і підозрілості,
закріплення образу „підступного ворога” і його
дегуманізація, тобто виключення з роду людського, що
психологічно оправдовує будь-які звірства і жорстокості
щодо „нелюдей” при досягненні своїх цілей;
4) формування орієнтації на перемогу в конфлікті
силовими методами за рахунок поразки або знищення
іншої сторони.
Звідси випливає, що міжнаціональний конфлікт – це
небажане явище у житті будь-якого суспільства, що
гальмує вирішення проблем суспільного життя людей
різних національностей. Загасити міжнаціональний
конфлікт вкрай важко. Він може продовжуватися місяцями
і роками; згасати або розгортатися з новою силою. Його
негативні наслідки не вичерпуються прямими втратами. До
важких і непередбачуваних наслідків міжнаціональних
конфліктів належать масові переміщення населення, що
суттєво змінюють віково-становий склад суспільства.
Першими зону конфлікту, як правило, покидають
престарілі, жінки і діти. Саме ці найбільш уразливі групи
населення останніми повертаються на батьківщину.
Крім того, до наслідків можна віднести безробіття серед
молоді, обезземелення, люмпенізацію значної частини
населення. Усе це може стати причинами соціальної
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київське духовенство виступають за залучення козаків до
дворянського стану і проголошують їх нову роль як
захисників української нації. Крім того, підтримка повстання
східними патріархами, в тому числі благословення на війну з
Польщею від Єрусалимського патріарха Паїсія, і теза
українських інтелектуалів про Хмельницького, як даного
Богом правителя, сприяла легітимації повстання і
утвердженню гетьманської влади [4, с. 38-40].
Однак, союз між козацтвом і православною ієрархією аж
до повстання Хмельницького був спорадичним і постійно
відзначався козацьким втручанням у справи Церкви, маючи
на меті, в якості одного з його ефектів, радикалізацію
конфлікту між православними та уніатами і перешкоджання
будь-яким спробам зближення між ними. Тільки Петру
Могилі вдалося перетворити Київську митрополію в центр
духовної влади, незалежний від козаків [3, с. 243-245; порівн.:
5, c. 339], проте повстання під проводом Богдана
Хмельницького так і не змогло покласти край діалогу між
православними та прихильниками унії.
Отож у прихованому конфлікті між церквою і державою
(митрополитом і гетьманом), що загострився після
повстання Б. Хмельницького, митрополит зазнав поразки:
гетьман, проти волі Сильвестра Косова вирішив прийняти
суверенітет Московського царя [4, с. 41] і цим самим
відкрив шлях для майбутнього підпорядкування Київської
митрополії патріарху Москви [3, с. 269, 270].
Після повстання 1648 р. козацька старшина розділилася
у поглядах на політичний вибір Війська Запорозького, на їх
формування особливо вплинув релігійний чинник.
Що ж до концепція київського духовенства, то вона
полягала в меценатстві як засобі для захисту церковних прав
та привілеїв і була однією з фундаментальних в інтерпретації
угоди з козаками. Багато мотивів (образів і символів)
політичного дискурсу, який використовується в цьому
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торговців до корпоративної організації «with privileges,
liberties, and prerogatives of its own» [6, p. 64]. Опозиція до
унійних пошуків духовного проводу Київської митрополії з
Римом і захист православ’я стали першочерговим завданнями
для Війська Запорозького, яке розгорнуло широкомасштабну
релігійно-політичну боротьбу на теренах Речі Посполитої.
Вибір козаків на користь православної віри визначався, з
одного боку, альтернативою католицизму як офіційної
політики Речі Посполитої, а з другого, – прагненням бути
внутрішньою частиною руської (української) ідентичності.
Звідси й прагнення та спроби багатьох українських вчених
забезпечити легітимацію опозиції козаків щодо Речі
Посполитої і їх подальшого збройного повстання проти неї. Це
своєрідний ретроспективний розгляд етапів козацької
політики, починаючи з відновлення православної ієрархії
1620 р. за гетьманства Петра Сагайдачного [3, c. 186–187], і до
великого повстання на чолі з Богданом Хмельницьким [3,
c. 259-260], в якому релігійний чинник відіграв далеко не
другорядну роль.
Включення релігійного чинника у вимоги козацтва, що
були поставлені перед урядом Речі Посполитої, призвело
до якісної зміни вимог і усвідомлення законності на них в
очах тогочасного русинського (українського) суспільства.
Крім того, гасло на захист православної церкви, а отже, і
прав усієї русинської нації, було потужним засобом для
мобілізації селян і міщан, щоб взяти участь у козацьких
повстаннях, особливо це стосується козацького повстання
під проводом Б. Хмельницького.
Ретельно досліджуючи діалектику відносин між козаками і
православною церковною владою стає очевидним факт, що
саме козацька підтримка мала вирішальне значення у
висвяченні (відновленні) православної ієрархії в 1620 р. та її
подальшій легалізації урядом Речі Посполитої. В свою чергу,
православна ієрархія, зокрема, митрополит Йов Борецький і
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нестабільності й етнічних конфліктів, націоналізму,
політичних спекуляцій, зміцнення позицій консерватизму і
традиціоналізму.
Отже, завдання психологів, соціологів й інших
науковців полягає в тому, щоб упіймати той момент, коли
ще можливе компромісне вирішення конфліктної ситуації,
і не допустити її переходу в більш гостру стадію.
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МІЖКОНФЕСІЙНИЙ КОНФЛІКТ
НАВКОЛО МОНАСТИРЯ В УЙКОВІЦАХ:
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА
17 березня 2015 року офіційний сайт Польської
Православної Церкви повідомив рішення Священного
Синоду про ліквідацію найбільшого православного
чоловічого монастиря у Польщі, заснованого на честь
святих Кирила та Мефодія в селищі Уйковіци. Братію та
ігумена звинуватили у деструктивній діяльністі, а саме у
молитовно-літургічному спілкуванні з «неканонічною
церквою» (УПЦ Київського Патріархату – М. Л.), а також у
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зведенні наклепів на ієрархію та духовенство, у зневазі до
постанов єпархіального архієрея [10].
Конфлікт завершився тим, що архімандрит Никодим і
його заступник – ігумен Афанасій (Дебовські) – потрапили
під тимчасову заборону в священнослужінні, допоки не
покаються. Насельникам обителі, котрі залишилися, було
надано право перейти до інших монастирів Польської
Автокефальної Православної Церкви (ПАПЦ) [10].
Монастир з прославленою чудотворною іконою Божої
Матері Втіхи та відради є великою святинею для кожного
православного прочанина. Тому повідомлення про цей
інциндент викликало жваве обговорення у церковних колах
не тільки Польщі, а й України та Росії. Прихильники
автокефального буття УПЦ публічно звинуватили ПАПЦ в
тому, що рішення про ліквідацію монастиря ухвалили на
догоду Російській Православній Церкві (РПЦ), винятково з
політичних міркувань за те, що ігумен з братами не
приховували любов до України. Вони молилися
українською мовою та приймали паломників з України
(вірних УПЦ КП та УАПЦ).
Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ на своєму сайті
спробував спростувати політичний підтекст у справі
Уйковітцького монастиря: «На запит Київської митрополії
Української Православної Церкви щодо факту співслужіння
насельників монастиря святих Кирила і Мефодія <…>
надійшла
офіційна
відповідь
від
архієпископа
Перемишльського і Новосанчівського Адама. У своєму листі
архієпископ Адам говорить, що не давав і не міг давати
благословення на служіння братії згаданого монастиря з
кліриками так званої УПЦ КП. З архіпастирським болем
польський архієрей в тексті листа констатував, що «на жаль,
Архімандрит Никодим з Братією цього монастиря не
підчиняються Канонам Православної Церкви відносно
служіння
зі
священиками
невизнаної
світовим
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запорожського козацтва в Україні новочасної епохи. Йдеться
передусім про вплив київського християнства (православної
віри) на формування модерної ідеології, соціальної і
політичної поведінки, а також національної ідентичності
козаків з кінця XVI – середини XVII ст., що важливо для
з’ясування ідейно-релігійного підґрунтя боротьби за
українську національно-релігійну ідентичність в умовах
поліконфесійності та плюральності сучасного суспільства.
Зайве буде доводити, що віросповідання запорозьких
козаків неподільно пов’язане з вірою українського народу.
Християнська релігія входила в Запорозьку Січ в тій же ж
мірі, що й на Україну-Русь. Розглядаючи вплив та
втручання козаків у релігійні справи Православної Церкви
в Україні, її відносини з іншими Церквами, релігійними
течіями та конфесіями упродовж усієї доби козаччини,
Сергій Плохій стверджує, що «руська ідентичність
протягом XVI – XVII століть зазнавала постійних змін,
адаптуючись до кількох паралельних процесів, серед яких
чільне місці посідав конфесійний поділ колись релігійно
єдиної Руси» [2, c.39].
На цьому тлі показовою є політика козаків щодо
православної Московії, а також їх зовнішня політика загалом,
яка тривалий час була позбавлена будь-якої ідеологічної
основи, а тому визначалася не релігійно мотивованою
стратегією, а своєрідною реакцією на виклики часу – спроби
окатоличення та протестантизації українського народу. Серед
прикладів, які найяскравіше демонструють неприязнь
Запорозького козацтва до православної Півночі виявилася
військово-політична кампанія гетьмана Петра Сагайдачного
1618 р. і участь козаків в Смоленській війні (1632 – 1634 рр.).
Водночас, беручи до уваги низку факторів, які визначили
загальну візію козацької старшини у релігійно-політичному
самовизначенні козацтва можна стверджувати, що менш ніж
за століття відбулася трансформація козаків від степових
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соборний рух і збільшення прав та свобод кардиналів, різні
єресі, низький рівень моралі серед духовенства тощо. До цього
варто додати й складні та суперечливі процеси націєтворення у
Європі, де вплив РКЦ залишався відчутним. Усе це неминуче
вело до реформації, а значить до конфесіоналізації релігійного
та суспільного життя.
Українські етнічні землі, які тоді входили до складу Речі
Посполитої, так само охопили ці трансформації, адже
Варшава намагалася імплементувати принцип: сuius regio,
eius religio (з лат. чия держава, того й віра) [1, c. 39]. Це
основна теза і система відліку, адже дослідження пошуку
самоідентичності та автентичності українського народу в
умовах бездержавності не втрачає значущості упродовж
століть і є наконечником для рефлексії та нових пошуків у
третьому тисячолітті.
На сучасному етапі загальні аспекти становлення й
розвитку релігійно-філософської думки в Україні висвітлено
та зактуалізовано в працях Д. Вирського, П. Кралюка,
В. Литвинова, М. Поповича, Т. Чухліб, М. Шкрібляка та ін.
До них цієї проблематикою активно займалися
М. Грушевський, М. Костомаров, Д. Яворницький та ін.
Важливі питання становлення та розвитку київського
християнства як історична ідея та форми ідентичності
українського козацтва періоду раннього модерну витлумачені
у працях богословів і, зокрема, А. Великого, І. Власовського,
І. А. Кущинського, І. Огієнка (митрополита Іларіона) та ін. А
тому, формулюючи власні узагальнюючі твердження, ми
часто апелюємо до заданих ними конотацій.
Між тим, в основу наших наукових пошуків покладено
розробки С. Плохія [2] та Н. Яковенко [4, 5], оскільки їхньою
головною дослідницькою метою є якраз докладне та ґрунтовне
вивчення не загальноісторичного контексту формування
ранньомодерної ідентичності київського християнства, а його
феномену як історичної ідеї й форми ідентичності
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Православ’ям з т. з. УПЦ КП» (фрагменти листа
архієпископа Адама тут і нижче подаються без змін).
...Очевидно, що в даному випадку згадані клірики були
засуджені не за любов до України, як починають говорити
про це окремі українські ЗМІ, а за чисельні порушення
церковної дисципліни, що вводило в спокусу польських
православних віруючих і викликало такі рішучі постанови
Священного Синоду Польської Православної Церкви» [7].
Характерно, що речники УПЦ закцентували увагу лише на
критиці «любові до України», а клірик Волинської єпархії
УПЦ священик Олег Точинський у своїх міркуваннях зайшов
ще дальше: «Банально кажучи, вони (монахи Уйковіцкого
монастиря – М. Л.) не знають різниці між т.зв. “УПЦ КП”,
“УАПЦ” та УПЦ. То все одне – “православні українці”.
Зауважте, що представники т.зв. “УПЦ КП” служили в тому
монастирі не вперше! ...Тільки тоді на це звернули увагу, а
цього разу втрутилась Київська Митрополія, яка роз'яснила,
що різниця є ... І тільки цього разу Синод Польської
Православної Церкви реагує на подібну діяльність. Якби не
було реакції УПЦ, то про подібний факт співслужіння ми б
прочитали ще через кілька місяців. На мою думку, монастир
було закрито не лише через факт співслужіння з
“неканонічними структурами” (як сказано в рішенні Синоду),
але у величезній мірі за те, що братія обителі на чолі зі своїм
намісником вирішили утворити якусь власну “автокефалію в
автокефалії” [8].
Утім, щоб зрозуміти таку пильну увагу до конфлікту
навкого цього прикордонного польського монастиря,
братія котрого насправді єдина у ПАПЦ, яка використовує
за богослужінням українську та польську мови, потріно
звернутися до історії його заснування.
Православний монастир святих Кирила та Мефодій
розташувався на вершині, що височіє на краю села Уйковіци
(у 10-ти км. на північний-захід від Перемишля). Ідея його
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заснування сягає 1985 року. Відзначаючи 1100-річчя з дня
смерті святого Мефодія, з’явилася думка заснувати у Польщі
монастир-памятник – словянський мартиролог. Тоді єпископ
Володимир Тарасевич, апостольський візитатор для
білорусів-католиків в еміграції видав, історичний документ
про заснування монастиря [4]. Нажаль, він виявився єдиним
єпископським декретом, адже незадовго по цьому ієрарх
помер († 2.01.1986).
29 червня 1984 року у Варшаві відбулася зустріч отців
Никодима та Афанасія, засновників і фундаторів монастиря, з
кардиналом Глемпом, який дав дозвіл на побудову монастиря
східного обряду в східній частині Польщі.
Коли монахи стали шукали місце під нову обитель,
проти рішення польського примаса виступив архієпископ і
митрополит Перемишльський РКЦ Ігнатій Токарчук.
Ієрарх запропонував їм оселитися в Ольштині або десь на
західних теренах Польщі, мотивуючи це тим, що нібито у
Перемишлі немає українців і відповідних єпархіальних
структур греко-католицької церкви.
Попри те, 24 липня 1986 р. монахи придбали за власні
кошти ферму з господарськими спорудами в Уйковіцах і
облаштували там храм і келії.
Але архієпископ Ігнатій залишався не похитним у своїх
намірах. Він подав судовий позов, у якому просив передати
придбану монахами ферму державі або РКЦ. Очевидно,
ієрарх спекулював на положеннях Синоду УГКЦ, згідно з
якими священик греко-католик, без згоди РКЦ, не мав
права купляти майно для розбудови УГКЦ у Польщі. Між
тим, судовий позов вкотре засвідчив справжнє ставлення
поляків-католиків до українців греко-католиків.
Але, оскільки декрет на заснування монастиря був
виданий білоруським, а не українським єпископом, владиці
Ігнатію у задоволені позову відмовили.
66

6.

7.

8.

9.

Наскільки духовна «Рада» та чий молитовний сніданок? //
Незалежний громадський портал. Портал вільних людей. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ngpua.info/2016/09/28913 – Дата останнього звернення: 26.09.2016 р.
План заходів // Сайт управління культури, національностей,
релігій та туризму Хмельницької обласної державної
адміністрації. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://kultura.km.ua/план заходів – Дата останнього звернення:
26.09.2016 р.
Список релігійних конфесій області // Сайт управління
культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://kultura.km.ua/перелік конфесій – Дата
останнього звернення: 26.09.2016 р.
Став відомий склад членів Духовної ради Хмельницького //
0382.ua. Сайт міста Хмельницького. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.0382.ua/news/1335576 – Дата
останнього звернення: 26.09.2016 р.

© Калитюк А. І.
(м. Чернівці)
КИЇВСЬКЕ ХРИСТИЯНСТВО ЯК ІСТОРИЧНА
ІДЕЯ ТА ФОРМА ІДЕНТИЧНОСТІ ЗАПОРОЗЬКОГО
КОЗАЦТВА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ
Релігійну кризу кінця XVI – початку XVII ст. і взаємодію
Римсько-католицької, унійної Київської митрополії та її
православної частини в цей період можна зрозуміти лише тоді,
коли до уваги братимемо більш ширший контекст
внутрішньоцерковного конфлікту і глибокої перманентної
кризи, яку переживала як східно-християнська, так і
західнохристиянська традиція. Водночас, якщо Східна Церква
після падіння Візантії увійшла у фазу летаргічного сну, то
Західну Церкву – з середини руйнували Авіньонський полон
пап і сходження на престол антипап, внутрішня боротьба за
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непорозуміння не переростали в релігійні конфлікти, а тим
більше – війни. Український народ мусить не тільки в умовах
війни (яка неодмінно скінчиться, бо жодна війна не вічна)
відчути себе єдиним, але й у часи миру кожен громадянин
України, православний він чи католик, протестант чи юдей,
мусульманин чи поза конфесійний або ж невіруючий тощо,
має відчувати себе захищеним. Тоді він зможе зробити все
можливе задля економічного й політичного процвітання свої
країни в її культурному та релігійному різноманітті.
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Від тоді монастир пройшов складний і суперечливий
щлях становлення та розвитку.
29 червня 1994 р. в Сяноку у соборі Святої Трійці
монастир святих Кирила і Мефодія було прийнятий в лоно
ПАПЦ [9]. Цей перехід викликав хвилю нових
випробувань. Із зміною церковної юрисдикції його стали
повністю ігнорувати місцеві жителі. Але це не завадило
йому стати твердинею Православ’я та пам’ятником
мільонам українцям, яких примусово вивезли з рідної
землі. До нього тягнулося щороку все більше паломників.
Так, у лютому 2015 р. прибули священики і віряни УПЦ
КП [3]. Паломництво стало предметом зацікавлення
Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ. Протоієрей
Миколай
Данилевич
скерував
до
архиєпископа
Перемишльського та Новосянчівського Адама офіційний
запит. Прикметно, що на один запит він отримав аж дві
відповіді: лист архиєпископа Адама та комюніке про
постанову № 329 від 17 березня 2015 р. канцелярії
Священного собору владик ПАПЦ.
Зауважимо, що поява цих листів є особливо підозрілою
на тлі запевнень владики Адам про можливість служіння
представників
вільних
Українських
Церков,
не
підпорядкованих
Московському
Патріархатові,
в
Уйковицькому монастирі. Більше того, архиєпископ
Перемишльський та Новосянчівський публічно зісвідчував
про те, що сам неоднарозово служив з кліриками УПЦ КП,
тому просив митрополита не забороняти архімандриту
приймати представників позадиптихіальних Українських
Церков (УАПЦ та УПЦ КП) [11].
Попри різного роду інсинуації та інспірації з боку УПЦ,
молитовне єднання вірних УПЦ КП з Уйковіцким
монастирем не припинилося.
24 травня 2016 р. на запрошення архімандрита Никодима
та братії з благословення Святійшого Патріарха Київського і
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всієї Руси-України Філарета, митрополит Львівський і
Сокальський Димитрій звершив святкові богослужіння в день
престольного свята і відпусту обителі [6]. Тоді ж монастир
відвідали священики та паломники Київської, Львівської,
Дрогобицької, Тернопільської, Івано-Франківської та
Чернівецької єпархій УПЦ КП. Було звершено Божественну
літургію та хресний хід. Митрополиту Димитрію співслужив
настоятель монастиря архимандрит Никодим та понад 30
священиків. У складі паломницьких місій неодноразово був
о. Миколай Лагодич та його однодумці – студенти
Богословського відділення КПБА при філософськотеологічному факультеті Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.
Звісно, реакція Київської митрополії УПЦ не заставила себе
довго чекати. Дописувач сайту «Про Церкву», підсумовуючи
інформацію про візит митрополита Львівського і
Сокальського, зазначив таке: «Незважаючи на заклики
священноначальства, очевидно, що намісник монастиря
архімандрит Никодим (Макара) не став на шлях виправлення,
зробивши «дружбу» з УПЦ КП більш пріоритетною» [1].
З цього видно, що УПЦ робитиме й надалі все для того,
щоб руйнувати міжцерковні відносини та будь-які спроби
налагодження євхаристичного єднання УПЦ КП не лише в
Україні, а й світі.
Зрозуміло, що історія монастиря в Уйковіцах матиме своє
продовження, адже вона формується кожен день у молитві,
важкій праці ченців, в їх нескінченній довірі до Божої Матері,
яку вони називають Своєю Ігуменією [5]. Практично щороку
вони купляють ділянку землі, збільшуючи у такий спосіб
монастирський комплекс на вершині Уйковіц.
Отже, тридцятирічна історія монастиря є яскравим
відображенням боротьби за самобутність українців у цьому
краї і незаперечним свідченням сучасної духовної єдності
укранських та польських православних.
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митрополита Антонія (Махоти), то чому до складу включені
Месіанські іудеї, але до неї не увійшли представники
Української
православної
церкви,
Української
автокефальної
православної
церкви,
Руської
старообрядницької церкви, чи то представники
вірменських релігійних громад? Якщо ж створювалась
Духовна рада міста – то де представництво іудеїв, мусульман
та інших» [див.: 6]. Звісно, участь в роботі Ради – справа
добровільна, а отже, саме представники означених організацій
повинні відповісти на запитання: чи є вони християнами по
духу, якщо не готові до діалогу із ближнім? Чи готові
мусульмани або юдеї в Україні бути українськими
мусульманами або юдеями? Чи дбають вони про утвердження
ідеалів моральності серед свої пастви, а чи бажають
відстоювати лише якісь локальні політичні, економічні, але аж
ніяк не духовно-етичні ідеали? Питання риторичні. Однак
вони вкотре підкреслюють особисту відповідальність кожного
релігійного лідера за ескалацію чи деескалацію конфліктності
у сфері міжконфесійних відносин. У Хмельницькій області є
всі підстави так твердити, переважна більшість релігійних
лідерів свідома цього. Позитивним моментом є відмова
керівництва Хмельницької єпархії УПЦ (МП) від так званої
«Великої хресної ходи», інспірованої – не без деструктивного
політичного підтексту – цією структурою влітку 2016 р.
«Керівництво Хмельницької єпархії на чолі з митрополитом
Антонієм (Фіалко) відмовилося від участі в цьому дійстві. Їхня
позиція полягає в тому, що хід наражає людей на
протистояння» [цит.: 4]. Це один з небагатьох прикладів
об’єктивного ставлення єпархій УПЦ (МП) до цієї «ходи».
Отже, за нашим глибоким переконанням, в єдності
окреслених трьох стратегій і концентрується єдина
можливість протидії міжконфесійним конфліктам в Україні.
Адже певні непорозуміння між представниками різних
релігій матимуть місце завжди. А тому, важливо, щоб ці
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«Знання і повага до прав людини – шлях до
взаємопорозуміння» спільно з Головним управлінням юстиції
(Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва) [див.: 7].
Діяльність такої структури є однозначно позитивною, проте
важливо усвідомлювати необхідність недекларативних дій її
співробітників на шляху гармонізації міжконфесійних
конфліктів, а для цього потрібно, щоб не тільки фінансові
інституції при адміністраціях налічували штат в кілька
десятків чоловік, й такі важливі проблеми, як забезпечення
культурної, релігійної, національної взаємодії в регіоні були у
віданні не трьох-чотирьох осіб з урахуванням керівництва. В
іншому випадку нічим, окрім «паперової роботи» таке
управління займатися не зможе, навіть за найоптимальнішої
мотивації окремих його працівників.
3. Особиста відповідальність релігійних лідерів. Як би
держава не намагалася здійснювати законодавче врегулювання
норм міжконфесійної взаємодії, наскільки б це законодавство
не було демократичним та спрямованим на утвердження
людських свобод, все ж без конкретної волі окремих лідерів
громад говорити про міжконфесійну згоду буде годі. У
Хмельницькій області є значні позитивні зрушення в цьому
контексті. Особливої уваги заслуговує факт створення
«Духовної ради м. Хмельницького», котра має на меті широке
обговорення суспільних проблем на міжцерковному рівні, а
також впровадження християнських цінностей у життя
соціуму. Схвальним є й те, що попри задум створення Ради
винятково як християнського органу соціальної взаємодії
церкви і суспільства, все ж, хай і не членом, але наглядачем
Ради є пастор месіанської юдейської громади [див.: 9]. Попри
це, до її складу не увійшли члени низки християнських
конфесій області. Водночас, якщо мати на меті реальний
міжконфесійний діалог, то все ж варто говорити не тільки про
християнські церкви. «Якщо Рада мала бути представлена
виключно християнськими конфесіями (знов таки зі слів
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Наразі монастирю вдалося вистояти, але чи встоїть
українська діаспора в Польщі, яка жодним способом не
відреагувала на спроби ліквідації українського духовного
центру в Уйковіцах.
Проте цілком очевидно, що вже сьогодні українці, які
проживають у Перемишлі, мусять терпіти зневагу та
обмеження власних релігійних та національних прав і
свобод [2].
Ось так виглядає правове забезпечення свободи совісті і
релігійних організацій по-польськи та по-московськи!
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Такі випадки все частішими є в Україні загалом, і у
Хмельницькій області зокрема [див.: 3, 5]. Тому законодавчі
ініціативи щодо цього питання сприятимуть мінімізації
конфліктів на ґрунті міжконфесійних протистоянь, або ж –
«як менше зло» – забезпечать хоча б юридичне врегулювання
конфліктів. Ось як про проект нового закону пише д. філос.
н., заступник директора Департаменту у справах релігій та
національностей Л.Владиченко: «…актуальна на 2016 р.
нормотворча робота вищих органів державної влади України
щодо внесення змін до чинного Закону України "Про свободу
совісті та релігійні організації" відбувається в контексті
питань: узгодження реєстраційної процедури статутів
релігійних організацій; унормування процедури зміни
релігійними організаціями конфесійної підлеглості; відміни
погоджувальної процедури органами державної влади щодо
проведення публічних зібрань та богослужінь релігійними
організаціями;
впровадження
інституту
військового
капеланства у військові формування» [1].
2. Діяльність місцевих органів влади. У Хмельницькій
області, як уже зрозуміло з наведених вище матеріалів, є
окреме Управління культури, національностей, релігій та
туризму Хмельницької обласної державної адміністрації.
Хоча, як свідчать матеріали їхнього інтернет-ресурсу, штат
управління невеликий, а обов’язків у нього – чи не на цілий
Департамент (адже ми говоримо про такі болючі для нашої
країни
питання
міжетнічних,
міжконфесійних
та
міжкультурних зв’язків). Тим не менше, коло ініціатив цього
органу в області звернене саме на запобігання конфліктів у
конфесійному житті. У планах, тільки на вересень 2016 р.,
маємо 2 заходи з цього напрямку діяльності: 1) Виїзне
засідання круглого столу всеукраїнської науково-практичної
конференції «Суспільство, держава і церква у спектрі
міждисциплінарних досліджень» (Державний історикокультурний заповідник «Межибіж»); 2) Правові діалоги
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Марії РКЦ, 1 управління Українського регіону
Згромадження Сестер Францисканок Місіонерок Марії
РКЦ, 4 обласних об’єднання протестантських церков, 1
духовний центр «Родове вогнище рідної православної
віри», 25 монастирів, 7 духовних навчальних закладів, 6
братств, 15 місій, 441 недільна школа, виходить 14
періодичних духовних видань» [2]. На цьому ж ресурсі ми
знаходимо відомості про кожну зареєстровану релігійну
конфесію області, в тому числі: Руська православна
старообрядницька церква (Білокриницька згода), Німецька
євангелічно-лютеранська
церква,
Українська
лютеранська церква, Духовне управління мусульман
України, Вірменська католицька та Вірменська
апостольська
церкви,
Руська
православна
старообрядницька
церква
(безпопівська
згода),
декілька конфесій юдейського віросповідання тощо [8].
Це підтверджує факт чи не унікальності Хмельницької
області в її конфесійній строкатості. Тому, варто
окреслити основні механізми застерігання та подолання
міжконфесійних
конфліктів,
ґрунтуючи
свої
міркування якраз на прикладі цього регіону.
Тож,
основними
маркерами
внормування
міжконфесійного діалогу в області є:
1. Законодавство України в царині релігії. Звичайно,
закон «Про свободу совісті та релігійні організації – один на
всі регіони, він не допускає регіональних різночитань. Проте,
якраз конфесійна строкатість, прозорість та зрозумілість
реєстрації релігійних конфесій у кожному конкретному
регіоні є особливими. Наразі назріла й проблема внесення
змін до цього закону, що активно обговорюється науковцями
та відповідними державними службовцями. Детермінант
цього явища є кілька, зокрема узаконення інституту
капеланства та внормування явищ переходу релігійних
громад з під «омофору» однієї конфесії – під «омофор» іншої.
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SPANISH INQUISITION OR HOW TO CREATE
AN ENDLESS RELIGIOUS CONFLICT
Why, then, have you come to hinder us?
The Grand Inquisitor to Jesus in.
F. Dostoevsky. The Brothers Karamazov
In the context of this conference, we are going to use a
historical event in order to draw conclusions that allow us to
approach the central theme at hand in terms that can be taken as
a sort of suggestions for further development from a
philosophical point of view. We completely share the view of
Professor Henry Kamen, the Inquisition had a multi-faceted
nature and involved not only religious problems but a whole
culture, morality, ideology and social life [1].
Spanish Inquisition would be created by the Catholic
Monarchs, Ferdinand II of Aragon and Isabella I of Castile.
Their marriage became the basis for the political unification of
Spain under their grandson Charles V as well and also for the
first grand Empire of the modern Era.
We are going to focus on the importance of two facts: first,
the end of the Reconquista (the Reconquest) of the Iberian
Peninsula against the Muslims in 1492 -not by accident the
same year in which Christopher Columbus discovered America.
And second, but previously, the foundation of El Tribunal del
Santo Oficio de la Inquisición (The Tribunal of the Holy Office
of the Inquisition) in 1478.
The importance of these facts transcended the limits of the
Iberian Peninsula and influenced on Western Europe and the
recently discovered continent -at least during the first 100 years.
71

The religious conflict in Spain in those times was related to
the rise of a new hegemonic superpower and the birth of a new
country in many ways. This point of view is backed by many
prestigious Spanish historians just as much as Northamerican
and English Hispanists.
Ferdinand and Isabella were going to face a situation hard to
solve. In terms of conflict, the religious coexistence among the
three religions had been quite acceptable, with ups and downs,
of course, but relatively peaceful. There used to be Christians
living in lands ruled by the Muslims and Muslims living under
Christian rule depending on the side of the changing
borderlines they lived in. Jews were also established on both
sides with a remarkable financial importance. It was the time of
not just cultural interaction, but of the flourishing of what was
known as “Convivencia”, i.e. Coexistence [2].
However, along the growth of the hegemonic power formed
by Castile and Aragon things were going to change. The new
State had to decide between keeping three different cultures
into itself or achieving a centralized power. The key here is the
level of trust that the new power could expect from their
subjects. How to be sure that their subjects would keep loyal to
their monarchs if they belonged to different denominations,
rites and believes? The loyalty to the political body would be
based on the ideological loyalty. And it is plain to see that the
ideological control involved religious control in those days. On
the other hand, Catholic Monarchs established the grounds to
consolidate the first absolutist state in Europe.
At this point it is necessary to bear in mind that Inquisition is
not an Spanish invention. In fact, its origins have to be located in
the Middle Age, in the 13th century as an instrument to control
heresy – in this case it is clearly an initiative that has much more
to do with religious issues than the Spanish Inquisition. And it is
also remarkable that there was not a presence of that medieval
institution in Spain, so it passed by without being noticed. Only as
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протиставляти їх іншим, згуртованим своєю вірою та
переконаннями в іншій конфесії. Але міжконфесійні
конфлікти все ж можуть бути настільки мінімізованими в
суспільстві, що говорити про їх значущість не буде
потреби (окремі локальні непорозуміння, які реактивно
вирішуються). Або, навпаки, за негативних реалій чи
сценаріїв, вони можуть ставати причиною затяжних
протистоянь, які долатимуть межі суто міжрелігійного чи
міжконфесійного непорозуміння й впливатимуть на інші
сфери суспільно-політичного, культурного чи навіть
економічного життя регіону, країни загалом (як-от
конфлікт УПЦ КП і так званої УПЦ (МП)). А тому, в такий
непростий час, коли в суспільстві і так достатньо підстав
для агресивності, напруги в міжособистісному спілкуванні,
особливо
важливим
є
питання
міжконфесійного
порозуміння, позитивного впливу релігії на міжлюдську
комунікацію, сприяння гармонізації суспільних взаємин.
Вважаємо, що стратегічно важливим у цьому контексті є
врахування особливостей регіону країни, його історії,
культури тощо, а тому маємо намір зосередитися на аналізі
векторів подолання міжконфесійного непорозуміння у
Хмельницькій області, що є доволі показовим регіоном зі
своєю самобутньою історією, зокрема, і в аспекті
формування релігійної мережі.
Як свідчать дані Управління культури, національностей,
релігій та туризму Хмельницької обласної державної
адміністрації, «…станом на 1 січня 2015 року релігійна
мережа Хмельницької області представлена 35
віросповідними напрямами (45 – церков, конфесій та
течій), в межах яких діють 1917 релігійних організацій, в
тому числі 1851 релігійна громада, 5 єпархіальних
православних управлінь, 1 дієцезія РКЦ, 1 провінція
(управління) Непорочного Серця Пресвятої Діви Марії
ордену отців маріян Непорочного Зачаття Пресвятої Діви
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на Майдані, вона співстраждає з ним і сьогодні, коли йому
доводиться відбивати військову агресію путінської Росії.
Отже, розвиток Українського православ’я в умовах
поліконфесійності та плюральності суспільства має свої
яскраво виражені особливості. Він характерний зростанням
соціальної місії Церкви і, зокрема, національно зорієнтованих
церков, до яких передусім належить Українська Православна
Церква Київського Патріархату.
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СТРАТЕГІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ МІЖКОНФЕСІЙНИХ
КОНФЛІКТІВ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Така вже природа релігії, що при здійсненні нею в
суспільстві відповідних функцій не можна уникнути
певних дезінтегративних тенденцій: об’єднуючи одних
людей в лоні певної конфесії, вона водночас має потенціал
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a result of the new political circumstances the Inquisition would
take part in the 15th century.
The result of this state of affairs was bitter and terrible in
terms of humanity but politically impeccable in Machiavellian
ones. (Not in vain Machiavelli took many of Ferdinand of
Aragon’s traits as a reference to build the figure of his Prince).
The possibility of conversion was given to Spanish Muslims
and Jews and those who did not want to choose this alternative
were condemned to expulsion.
In economic terms, the result is difficult to measure, but it is
estimated extraordinarily important. And it is well known that
the monarchs were aware of these effects. Jews, as we said
above, had a prominent role in financial matters. And Muslims
were significant in jobs as builders and in the silk industry,
among other trades. Then, what is the rationality of the
expulsion? We can probably find the answer in the need of
unification of a budding nation, as we have already mentioned.
The institution founded by the Catholic Monarchs could
have been progressively weakened as long as its aim, the
political-religious unification, was reached. However, this is
not what happened. On the contrary, in 1517 Martin Luther
made public his Ninety-five Theses, and the Holy Roman
Emperor Charles V, who was at the same time king Carlos I of
Spain, as well as Isabella and Ferdinand’s grandson,
condemned Martin Luther as an outlaw after the celebration of
the Diet of Worms in 1521. Philip II of Spain, Charles’ son,
gave a new push to the Spanish Inquisition. This time the new
enemies were Lutherans, armed with the Council of Trent.
What was able to give breath to this Institution for more than
350 years? An institution that gave birth to a religious conflict due
to political motives where there was not a conflict previously and
provoked the loss of a great amount of economical and human
resources to the Spanish Crown precisely when these resources
were more necessary for the expansion of the nation; an institution
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that was later used against the scarce protestant dissent within the
Peninsula, far away from the core of this dissidence. And finally, an
institution that extended until 1834, when it was eventually
abolished.
It goes without saying that there may be many historical
justifications and explanations, but our point of view must be
closer to the philosophy of power and, therefore, we must pick
up the mechanism of the religious conflict in this phenomenon
of the Spanish Inquisition and look at it isolated from the
clutter of the historical morass in order to cast some light,
looking at it in its radical unity of most of the conflicts there
have been in History which claimed to be based on religion.
To summarize, we can come to the next conclusions in a sort
of political power’s handbook, no matter what time of History
we are talking about:
Firstly, it seems the religious conflict is artificially created (at
least promoted) by the political power, unless the religion, as a
social institution, has totally abandoned its own functions and has
been turned, in fact, into a political institution. It seems to be too
attractive for the political power or any political regime to use the
enormous power of the religious believes for its own aims. And
the reverse is also true, with differences: it is highly tempting for
religious leaders to count on the support of the political power,
thus producing a sort of symbiosis, a wicked alliance in sum, very
strong and difficult to untie. So, likewise the stylized archetype
created by Orwell in his novel 1984, with variations and different
intensities, seems to be repetitive in History. The first instruction
of this hypothetical handbook may be enunciated like this: where
there is no conflict, let us put one, and if we can get religious
material, better for our interests.
Second instruction. Once created the conflict, we can use the
believes and the conflict itself as the most effective control of
thought -and the cheaper one, because the generalized use of
the force is expensive [3].
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завдання – віднайти власну внутрішню цілісність через синтез
спадщини Сходу та Заходу. У XVII столітті, за часів святителя
Петра Могили, перед українським народом та Українською
Церквою вже поставало глобальне завдання культурної
реформи на основі синтезу західноєвропейської та
східнослов’янської
культур.
В
умовах
сучасних
соціокультурних трансформацій і політичного вибору України
Церква
також
покликана
ініціювати
народження
соціокультурного простору, в якому антагонізм західних і
східних елементів культури буде творчо переплавлений у
синтетичну єдність на засадах власної національно-релігійної
традиції.
Українська Православна Церква Київського Патріархату –
це єдина церковна інституція, яка стоїть виключно на етно- та
націєтворчих позиціях, однак її роль не однозначна. Її місія
особливо відчутна в центрі та на заході України. Натомість
Українська Православна Церква (Московського Патріархату) –
на лівому березі Дніпра. Щоправда, має два важливі осередки,
де не перестають культивувати ідеї «русского мира» та
виховувати його носіїв й на правому, а саме – у КиєвоПечерській і Почаївській лаврах.
Між тим, найновіші соціологічні дані засвідчують
збільшення кількості прихильників Київського Патріархату та
зростання його впливу на світоглядно-ціннісні візії
українського народу та соціокультурні трансформації загалом.
Це дає підстави стверджувати, що в недалекому майбутньому
саме УПЦ Київського Патріархату може і повинна стати тим
центром, навколо якого об’єднаються «східна» та «західна»
ментальні спільноти. Адже, Захід і Схід, усі громадяни України
незалежно від політичних переконань і цивілізаційних
орієнтирів для справді Української церкви є тими дорогими
чадами, які однаковою мірою вболівають як за майбутнє своєї
церкви, так і за майбутнє власної держави. Тому й не дивно, що
УПЦ КП – така близька до народу. Вона співстраждала з ним
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функцію етноконсолідатора, а релігійна духовність «перебрала
на себе невластиві релігії функції – і етноінтегруючу, і
етноконсолідуючу, і звичаєзберігаючу» [3, с. 174-180].
Сучасний стан Українського православ’я – складний і
заполітизований. До того ж, воно не однорідне. Будучи
представлене кількома гілками, воно атомізує суспільство,
поглиблює деконсолідацію і призводить до загострення
конфліктів між вірянами різних православних юрисдикцій,
кожна з яких має свої політико-ідеологічні пріоритети. Отже,
церковний розкол не сприяє єдності та згуртованості
українського суспільства, а також спричиняє внутрішні
конфлікти між представниками різних православних течій в
Україні. Зважаючи на це, а також для послаблення
протистояння між конфесіями і мінімізації конфлікту, що вкрай
важливо в умовах війни з Росією, доцільними буде вироблення
чіткої не лише військової й безпекової державної стратегії, а й
релігійної політики. Для цього держава мусить забезпечити в
повному обсязі дію Закону України «Про свободу совісті та
релігійні організації» та подбати про його подальше
вдосконалення для того, щоб ті релігійні утворення, організації,
братства та союзи, які створюють загрозу національній безпеці
не могли навіть зареєструватися, а не те, що діяти в Україні.
Державні органи влади, які покликані здійснювати релігійну
політику в Україні, мають розробити на законодавчому рівні
дієві механізми запобігання та блокування будь-яких спроби
кожної політичної сили використати релігію як чинник у
політичній боротьбі, натомість стимулювати ведення
постійного переговорного процесу між конфесіями.
Місія України аж ніяк не вичерпується функцією буферної
зони між Сходом і Заходом, адже вона розташована у самому
серці Європи, а її області фактично кожна в ту чи іншу
історичну епоху була транскордонним регіоном. Усе це разом
забезпечує їй статус самодостатнього соціокультурного
простору. Сьогодні перед нею стоїть онтологічної ваги
94

Final instruction. When we do not have a religion, let us turn
into religion something important for people: sense of
patriotism, racial superiority (because we are afraid of
foreigners) or the danger of the weapons of mass destruction
that threats our way of living.
We started this article with some words from the passage
The Grand Inquisitor, from The Brothers Karamazov, in which
Christ, full of compassion, returns after fifteen centuries and is
condemned by the Inquisitor. This speech has many key points
about the nature of power too similar to the O’Brien’s sermon
to Wilson in the novel 1984.
From this perspective, in any case, we can say that any
religious conflict is, precisely, the lack of authentic sacred
thing, that is, the completely lack of the highest ideals of
humanity. In other words, religious conflicts hardly have
something to do with the only really sacred thing that human
being can consider really sacred, those that, without any doubt,
defended the truly religious people, whatsoever the religion
they belong to: the freedom and dignity of every human being.
Paraphrasing Humberto Eco’s The Name of the Rose, when
it takes to talk about a religious conflict, Stat religio pristina
nomine, nomina nuda tenemus. The religion remains fresh in
name only, and we have only the name.
References
1.
2.
3.

Kamen H. The Spanish Inquisition: a Historical Revision / Henry
Kamen. – Yale University Press, 1999. – 392 p.
Menocal M. R. The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and
Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain / Maria
Rosa Menocal. – Back Bay Books, 2009. – 336 p.
Harris M. Cultural Anthropology / Marvin Harris. – Allyn &
Bacon, 2006. – 385 p.

75

© Скрипник Є. М.
(м. Чернівці)
МІЖКОНФЕСІЙНІ КОНФЛІКТИ НА СУЧАСНОМУ
ЕТАПІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Релігійні вірування і культи є продуктами суспільного
розвитку, які відображають у своїх специфічних вченнях і
доктринах суттєві риси різних соціальних епох. Релігійні
вірування об’єднують за допомогою догматів, моральних і
духовних цінностей певні верстви населення в ієрархічно
побудовані церковні організації, протиставляючи за чітко
визначеними конфесійними ознаками різні угрупування
віруючих. Релігія в цьому плані виконує дві функції: з одного
боку – інтегрує зусилля своїх адептів на виконання
внутрішньо конфесійних завдань, з іншого боку – вносить
елементи дезінтеграції за конфесійною ознакою.
Водночас вона може сприяти консолідації різних громад
віруючих у їхній боротьбі проти негативних соціальних
відхилень і явищ, виконуючи у такий спосіб легітимізуючу
функцію (формування громадської позиції у віруючих).
Релігія традиційно відігравала вагому роль у житті
українського народу. Про високий рівень релігійності
українців та його зв’язок з національними особливостями, а
також вияв цього феномена в побуті, суспільному житті,
культурі в історичному контексті здійснено багато
досліджень вченими. Визначними дослідниками української
проблеми релігійності в соціокультурному контексті є
М. Костомаров,
І. Огієнко,
М. Шимкевич,
В. Янів,
О. Кульчицький, І. Мірчук, які підкреслювали провідну роль
релігійних складників у національному характері та
свідомості українців, а також визнавали релігійність
характерною рисою українців як соціальної спільноти.
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територіальних прагнень віруючих православних юрисдикцій,
які формують структуру Вселенського православ’я. Між тим,
подібне його визначення руйнує стару ідеологічну модель
національно-культурного розвитку «братніх» народів і,
зокрема, українського та російського, на яку і в наш час, попри
відверту військову агресію і анексію Криму, роблять ставку
проросійські політичні сили в Україні. Це явище об’єктивно
слугує основою для обґрунтування змагань українського
народу до автокефалії Українського православ’я. У цьому
власне й є та найважливіша причина його дискутивності й
гостроти.
Православна Церква, розвиваючись на теренах України,
трансформувала в собі цілий комплекс рис, характерних
місцевому етнокультурному типу, сформувала власний
національний
варіант
християнства.
Самобутність
кристалізувалася за умов історичної специфіки розвитку
українського народу, її зберігало й постійно генерувало його
національно-релігійне і суспільно-політичне буття [2, с.1-19].
Українське православ’я, яке акумулювало дух нації, за свою
історію самостійного розвитку сформувало певний комплекс
характерних
ознак-принципів
будови,
розвитку
і
життєдіяльності. До них належить прогресуючий демократизм,
поєднаний з виборною основою заміщення всіх посад, і тісно
пов’язана з цим моральність церкви, висока (порівняно з
іншими церквами) віротерпимість, європейськість і відкритість
до інших релігійних систем тощо.
Традиційні зв’язки з Європою, яка переживала стан
відродження, відобразилися й на системі гуманітарнорелігійної освіти, і на загальному рівні освіченості українського
соціуму усіх щаблів його соціальної ієрархії.
Універсальна релігійна духовність українців є свого роду
феноменом, який і досі підтримує народ не тільки релігійно, а й
морально. Через те, що Україна впродовж віків не мала власної
держави, саме Національна Церква виконувала тривалий час
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Розділ 3.
Природа релігійних і соціальних конфліктів
в українських реаліях: історичний контекст
та актуальні тенденції сьогодення
© Аркушина Є. І.
(м. Кропивницький)
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО
ПРАВОСЛАВ’Я В УМОВАХ ПОЛІКОНФЕСІЙНОСТІ
ТА ПЛЮРАЛЬНОСТІ СУСПІЛЬСТВА
З відновленням Незалежності та курсом на демократизацію
суспільних відносин в Українській державі постала низка
проблем у сфері національної безпеки, розвязання яких стало
одним із головним завдань її утвердження та розвитку. Не
останню роль на цьому шляху відіграє духовно-релігійна
складова, що в умовах глобалізації та трансформації
суспільного життя набуває дедалі помітнішої ролі. Стало
цілком очевидно, що якраз ігнорування духовної і церковнорелігійної сфери як чинника національної безпеки держави
призводило до гострих конфліктів [1, с. 64-70].
«Українське православ’я» – поняття, яке за останнє
десятиліття міцно укорінилося в науковій і церковній
термінології, хоча полеміка щодо змістовного його наповнення
триває й досі. Таким його зробила доба утвердження
української державності, інституціоналізації православних
конфесій, які прагнуть до набуття повної автокефалії та
утворення єдиної Помісної Церкви в Україні.
На наше переконання, поняття «Українське православ’я»
має відображати, передусім, ствердження особливого шляху
розвитку Християнської Церкви в Україні, підкреслювати
сутнісні відмінності цього шляху від інших національно92

Сьогодні феномен релігій вже вийшов із суто духовної
площини і впливає на особливості політичного, соціального і
економічного життя в Україні. Проте чи не найважливішою
проблемою, однаково значимою і для держави, і для Церкви,
особливо в умовах анексії Криму і збройної агресії Росії на
Сході України, є питання помістності Українського
Православ’я. Бо, на нашу думку, мало буде звільнити
окуповані росіянами українські території. Важливіше за все
не допустити у майбутньому повторення окупації. А для
цього потрібно передусім духовно визволитися православним
віруючих від нав’язаного їм «русскаго міра» і фальшивої
московської пропаганди про якісь «духовні скрєпи».
Найважливішою складовою духовного пробудження і може
стати
якраз
проголошення
Української
Помісної
Православної церкви [1, с.51].
Між тим, особливо релігійний фактор став визначаючим
у стосунках між населенням західної і східної України.
«Такого букету міжконфесійного і міжцерковного
протистояння, яке нині є в Україні, не має жодна з країн
світу», – зауважує А., Колодний [3, с.8].
Християнство міцно увійшло у свідомість українського
народу, що створює особливе підґрунтя для толерантних
стосунків. У понад тисячолітній історії української
державності ніхто не ухвалював і не ухвалить більш
доленосного і відповідального рішення, ніж те, на яке
князь Володимир наважився понад тисячу років тому. То
був не лише релігійний, не тільки політичний чи
культурний вибір, а вибір цивілізаційний, європейський.
Заради збереження міжконфесійної злагоди та миру, з
нагоди 1028-річчя хрещення Київської Русі-України на
Буковині відбулось засідання круглого столу за участю
керівників та представників основних християнських конфесій
[4, с.3], де йшлося про роль християнства, яке зблизило
давньоукраїнську державу з європейськими країнами.
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Вивчення історичного досвіду в цьому контексті є надзвичайно
актуальним. Зараз уже не дискутується, що Київська Русь
приєдналася до християнської ойкумени за часів Володимира,
але зараз починають «перетягувати ковдру» і шукати хрещення
у Херсонесі. Все робити для того, аби перенести купіль
Володимирового хрещення десь на православну північ чи в
окупований Росією Крим. Все це політичні інсинуації, які
потрібні лише для того, щоб завуалювати імперіалістичні
амбіції Москви, як третього Риму. Для того, щоб ми могли дати
чіткі і конкретні відповіді на ті питання, які ставить перед
українцями національний пророк Т. Шевченко, закликаючи
нас: «Читайте від слова до слова. Не минайте ані титли, ані теї
коми, все розберіть і дайте собі відповідь на питання, хто ми,
що ми, чиїх батьків діти і за що закуті».
Характеризуючи конфесійну релігійну ситуацію в Україні
за роки незалежності, відзначимо, що, з одного боку,
відбуваються процеси суспільної реабілітації релігії,
посилення ролі релігії і церкви в усіх сферах суспільного
буття, формуванням у громадській думці позитивного
ставлення до релігійного феномена як важливої складової
духовної культури; а з іншого – релігієтворчий процес
оголює ті нервові закінчення, які зачіпають увесь комплекс
соціально-економічних, політичних, національних і духовних
проблем у практиці життєдіяльності українського народу.
Стурбованість і занепокоєння широкої громадськості
викликає стан сучасних між- та внутрішньоконфесійних
відносин в Україні, які породжують різні чвари і навіть
переростають у відверті конфлікти. Особливо загострився
конфлікт з православною церквою Московського
патріархату під час агресії Росії на Сході. Пройшло 25-ть
років незалежності України, але, на жаль, ми не стали
вільними духовно.
Як і в будь-якій державі, так і в сучасній Україні
відносини між конфесіями та державно-церковні відносини
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надзвичайно розширили можливості людини в різних
сферах її суспільного та індивідуального буття, а надто ж у
соціальній та інформаційній. Водночас усе може обернутися
на трагедію, бо секулярна ідеологія створює підґрунтя для
індустріальної урбанізації суспільства шляхом руйнування
тісних міжособистісних відносин, передусім сімейних, коли
розриваються наявні ще донедавна зв’язки поколінь, які
понад усе плекає й захищає Церква.
І, останнє, в умовах стрімкого розвитку релігієтворчого
процесу, а точніше релігійних «експериментів» (виглядає
так, що саме ці тенденції визначають його сучасний стан і
перспективи розвитку), індивідуальна релігійна свідомість
прагне вийти за рамки якоїсь однієї конфесії і цим самим
ставить Церкву перед новим викликом – пошуком дієвих
засобів просвітництва та соціального служіння. У зв’язку з
цим, церковна політика аджорнаменто, створює додаткові
можливості і значно розширює параметри впливу РимоКатолицької Церкви на суспільний розвиток. Вона може
легко, а головне – своєчасно й ефективно відповідати на
виклики часу, корелювати власне душпастирське служіння,
схвалюючи суспільно значущі програми і ставлячи під
сумнів і засуджуючи авторитарні, диктаторські режими,
утвердження яких без добре сформований структурнофункціональних ідеологій є малоймовірне.
Отже, толерантизація світоглядних систем, суспільний
плюралізм, міжцерковна та міжконфесійна співпраця є
важливим чинником подолання кризи будь-якої політичної
ідеології, а відтак і одним із основних факторів зміни
соціальної доктрини Церкви.
Література
1.
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є
складовою
соціально-політичної
сфери.
Вони
відображають вплив на становлення громадянської злагоди
та демократичний розвиток країни. Соціальне і політичне
протистояння обов’язково веде до конфлікту між
віруючими, духовенством, церковними ієрархами [3, с.11].
Прихильники Московського патріархату, переслідують
ідею «рускава міра», посилюють міждержавну напруженість,
міжнаціональну і міжцерковну недовіру. У міжконфесійному
протистоянні
церкви
використовують
українську
національну ідею, однак богослужіння проводять не
державною мовою. Ось парадокс і предметне поле конфлікту.
Чого Московський патріархат так тримається за нашу
церкву? Перш за все, у разі, якщо відділяється від
Московського патріархату УПЦ, а Вселенське православ’я
визнає Українську Помісну Православну Церкву, а таки
визнає!, то Російська залишиться не лише без
апостольського благословення, а й безповоротно втратить
лідируючі позиції у православному світі.
Отже, держава, громадськість, науковці мають спільно
дбати про утвердження свободи совісті правових засад та
злагоди в суспільстві. Національний інтерес України у цьому
контексті полягає в усуненні всіх міжконфесійних конфліктів
у регіонах та об’єднанні Українського православ’я в єдину
Українську Помісну Православну Церкву.
Література
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Чернівці: Черн. нац. ун., 2016. – № 1-2 (21-22). – С. 47 – 54.
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країнами. – Буковина. – 2016. – 22 липня. – № 30 (2487) С. 3-5.
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ПРОБЛЕМА ЮРИСДИКЦІЇ У ВІДНОСИНАХ
МІЖ УКРАЇНСЬКИМИ ГРЕКО-КАТОЛИКАМИ ТА
РИМО-КАТОЛИЦЬКОЮ ІЄРАРХІЄЮ В ПРОЦЕСІ
СТАНОВЛЕННЯ УГКЦ В АМЕРИЦІ
Греко-католики з українських земель почали приїздити
на американський континент у середині ХІХ ст. Вони
емігрували з територій, що належали тоді АвстроУгорській імперії. Це були реґіони Галичини та Закарпаття.
Емігранти з Галичини і Закарпаття спочатку приїздили
до праці на фермах у штаті Нью-Йорк та Коннектикут,
однак особливо багато їх прямували до Пенсильванії, щоб
працювати на вугільних копальнях. У 1890 р. кількість
греко-католиків у цьому штаті досягла 40 тис. чоловік, а у
1900 р. їхнє число подвоїлося, a на 1917 р. їх було уже 350
тис.1 Дуже важливою справою для українських емігрантів
першої хвилі стало збереження їхньої релігії. Рідна віра,
традиції, обряди та звичаї, а відтак і Церква були для них
чи не єдиним прихистком, в якому вони могли почувати
себе в безпеці на своїй новій, однак ще такій чужій землі.2
Прагнення до збереження своєї віри та обрядів спонукала
українських уніатів у США створювати власні церковні
громади та шукати священиків для їхнього обслуговування.
Особливо наполегливою у цьому виявилася громада у місті
Шенандоа, штату Пенсильванія. Там у 1880 р. налічувалося
коло 70 українських родин, котрі першими зробили спробу
1

Stokoe M. and Kishkovsky L. Orthodox Christians in North America
(1794-1994) – Orthodox Christian Publication Center, 1995. – P. 24.
2
Кащак І. Митрополит Андрей Шептицький і постання Української
Католицької Церкви в Сполучених Штатах Америки. – Львів, 2004. –
С. 19-20.
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Сьогодні, в умовах утвердження та динамічного
розвитку демократії, ідеологічного та релігійного
плюралізму,
ставлення
Церкви
(Католицької
чи
Православної і навіть протестантських деномінацій) до
політичної дійсності суттєво змінилося, що так само
суттєво вдарило по офіційній ідеології. Між тим, є церкви,
які навпаки продовжують служити ідеології (наприклад,
УПЦ, яка так і не наважилася засудити чи хоча б не
відмежуватися від нав’язування своїм вірнопідданим
хворобливої кремлівської ідеології – «русскава міра»).
Натомість позитивним є те, що на противагу їй, незмінною
залишилася
національно-державницька
позиція
проукраїнських національно зорієнтованих церков, які
діють в Україні – РКЦ, УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ та багатьох
протестантських конфесій, які пліч-опліч стояли на
Майдані, захищаючи права та свободи звичайних
українців, які, будучи релігійно та світоглядно розрізнені,
вийшли єдиним фронтом проти свавілля влади.
У цьому контексті варто наголосити, що ця
міжконфесійна співпраця є вкрай важлива особливо у наш
час, коли проблема збереження надбань Революції Гідності
стала не менш нагальною потребою, аніж тоді – у
листопаді-грудні 2013 та січні-лютому 2014 років.
Дослідники неспроста акцентують на тому, що лише «вона
чи не єдина виступає безапеляційним застережником проти
процесів потенційного зрушення держави в бік
тоталітаризму,
стоячи
непохитно
на
захисті
громадянського суспільства від будь-яких зловживань
сильних світу цього» [5, c. 162].
Іншою спонукою до тісної співпраці Церкви з різними
християнськими і нехристиянськими, але позитивно
релігійними конфесіями є мода на секулярну ідеологію, а
іноді й відверту її пропаганду. Соціальні революції, нові
політичні режими, досягнення науково-технічного прогресу
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дбаючи у такий спосіб про високий дух патріотизму та
гуманізму у силових структурах і збройних формуваннях.
Не менше уваги Церква приділяє захисту прав засуджених
за вироком суду, а відтак і покращенню умов для їх
утримання; співпраці церковних і світських ЗМІ; підтримці
інституту сім’ї, материнства й дитинства [3, c. 71]. Інша,
особливо гостра проблема, з якою зустрілася сьогодні
Церква, це необхідність рішучої протидії поширенню
псевдорелігійних структур, які становлять небезпеку для
особистості, суспільства та національної безпеки, що вкрай
актуально у умовах військової агресії та окупації.
Попри те, спільною рисою для Церкви та решти
конфесій є і те, що разом вони прагнуть доповнити власні
релігійні доктрини відповідно до сучасних реалій і
суспільних запитів. Римо-Католицька Церква
як
Вселенська Церква закріпила це у соціальній церковній
доктрині, в основу якої покладено дух аджорнаменто (від
італ. aggiornamento – оновлення) [1], а протестантські
конфесії – у програмах власного соціального служіння. З
цього приводу Папа Іоанн Павло II зауважив, що зростання
потреб нашої епохи та еволюція суспільства поставили
перед Церквою складні, а можливо й незручні питання,
розв’язання яких мусимо шукати у світовому масштабі і на
всіх рівнях: соціальному, політичному, ідеологічному і
релігійному [4, c. 7].
Між тим, суспільна роль Церкви зростає в міру
віддалення, відмежування або ж звичайнісінької
нездатності політичної еліти реагувати на запити соціуму;
коли вона, з огляду на певні обставини чи власні політичні
цілі, віддаляється від народу й відмовляється відстоювати
на державному рівні його інтереси [2, с, 91]. Так було не
раз в історії, це мало місце в часи Майдану та Революції
гідності. І, очевидно, що так буде й надалі.
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запросити священика зі своїх рідних земель. За допомогою
Карла Ріса, банкіра латвійського походження, вони написали
та вислали листа до голови Греко-Католицької Церкви в
Галичині, митрополита Сильвестра Сембратовича.
У своїй відповіді на прохання вірних з Америки 24
жовтня 1884 р. митрополит Сильвестр повідомив, що він
скеровує до Америки отця Івана Волянського, священика зі
Львівської архієпархії.3 Українці у Шенандоа були
задоволені такою відповіддю. Новопризначений священик
прибув з дружиною до Пенсильванії 10 грудня 1884 р.4
Відразу після свого приїзду пастир почав знайомитися зі
становищем своїх вірних. Відсутність серед них духовного
проводу була відчутною. Крім того, новоприбулий грекокатолицький священик відразу наштовхнувся на спротив та
вороже ставлення з боку місцевого римо-католицького
духовенства. Коли він зробив візит ввічливості до латинського
Філадельфійського архієпископа Патрика Раяна, останній не
прийняв о. Івана, а генеральний вікарій архієпархії заявив, що
не визнає за ним права служити в Америці та вважає, що там
немає місця для одружених священиків.5 Однак, вважаючи
себе канонічно незалежним від місцевої латинської ієрархії, о.
Іван продовжував служіння. Він телеграфував до митрополита
Сильвестра про труднощі, які зустрів з боку римо-католицького
кліру, а коли не отримав жодної відповіді, вирішив діяти
самотужки. Він винайняв приміщення в місті Шенандоа, де
провів перше в історії США греко-католицьке богослужіння –
вечірню напередодні свята св. Миколая, 18 грудня 1884 р.6
На початку 1885 р. Отець Іван розпочав будівництво
першої в США греко-католицької парафіяльної церкви. 18
3

Кащак І. Вказ. твір. – С. 20.
Там само.
5
Волянський Іван, о. Спомини з давніх літ // Свобода, 5 вересня 1912 р. –
С. 4.
6
Кащак І. Вказ. твір. – С. 20.
4
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грудня 1885 р. він організував Братство св. Миколая, яке
мало допомагати йому у цій справі. Саму ж церкву було
споруджено і освячено на празник св. Михаїла, 21
листопада 1886 р.7
Вороже ставлення римо-католицької ієрархії до
українського пастиря та його громади давалося взнаки.
Латинські єпископи та священики називали його
«схизматиком» та застерігали своїх вірних від відвідування
греко-католицьких богослужінь.8 Римо-католицькі ієрархи
скаржилися до Риму та вимагали відкликати отця Івана з
США. Нарешті, у 1889 р. зусилля його неприятелів
увінчалися успіхом: отця Івана Волинського таки відкликали.
Справу отця І. Волянського продовжили інші. У 90-ті роки
ХІХ ст. до Сполучених Штатів прибувають вже десятки грекокатолицьких священиків, які створюють або очолюють цілу
мережу парафій. У 1890 р. відбувається перший з`їзд
уніатського клиру США у місті Вілкес-Барре, штат
Пенсильванія. На ньому були присутні 8 з 10 священиків, що
несли тоді служіння в Америці. Цей з`їзд прийняв резолюцію
добиватися призначення для греко-католиків у США свого
єпископа та затвердження окремого канонічного статусу
уніатів, незалежності їх від місцевої Римо-Католицької
Церкви.9 За рік, у 1891 р. відбувся другий з`їзд, у якому взяло
участь 12 священиків. На цих зборах було заявлено, що грекокатоликів у США вже 150 тис. чоловік.10 Хоча на той час
греко-католикам не вдалося отримати свого єпископа, у 1892 р.
Рим призначив для Америки повноважного адміністратора
«руських католиків», отця Никифора Ханата. Він мав
7

Там само.
Slivka J. Historical Mirror: Sources of the Rusin and Hungarian Greek Rite
Catholics in the United States of America (1884-1963). – Brooklyn, NY,
1978. – P. 2.
9
Там само. – P. 3-4.
10
Там само. – Р. 8.
8
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суспільного устрою? ба навіть життя; вона прагне примусити
спільноту думати так, як того хоче політична еліта.
У цьому контексті актуалізується питання кореспондування
ідеології зs світоглядним плюралізмом, свободою совісті та
свободою буття релігії. Виходячи з того, що ідеологія
безпосередньо впливає як на систему політичного управління,
так і на релігію, мораль та право, приреченою на комплексне
вивчення є проблематика основних чинників і детермінант її
кризи і, як наслідку, толерантизації світоглядних систем, що в
свою чергу обумовлює зміну програмних пріоритетів
соціального служіння Церкви.
Утім, говорячи про кризу ідеології, варто наголосити на
доволі характерній ознаці сучасності, що є одним із
надважливих свідчень відмирання ідеології. Йдеться про злиття
двох форм суспільної свідомості – міфу та релігії, які стали
іманентною характеристикою соціально-політичного простору.
Зайве буде доводити, що пріоритети й сфери
співробітництва Церкви і держави варіюють в залежності
від історичних обставин, викликів часу і пов’язаних з ними
запитів. У наш час – це миротворчі місії на міжнародному,
міжетнічному і конкретному суспільному рівнях,
утвердження міжконфесійної злагоди, морально-духовне
просвітництво, освіта й виховання; волонтерство і
благодійницька діяльність, охорона, відновлення та
розвиток історичної і культурної спадщини аж до розробки
конкретних програм з охорони пам’ятників історії та
культури; налагодження системного діалогу з органами
державної влади будь-яких галузей і рівнів з питань,
значимих для Церкви і суспільства водночас.
Церква ніколи не стояла осторонь процесу вироблення
суспільно
важливих
законів,
підзаконних
актів,
розпоряджень і рішень. Піклуючись про військових і
співробітників правоохоронних установ, вона розвивала та
вдосконалювала апробовані форми капеланського служіння,
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dignitatis» греко-католики в Америці звернулися до Риму з
проханням призначити їм, якщо не правлячого єпископа, то
хоча би генерального вікарія при латинській ієрархії. У такій
спосіб вони намагалися вийти з-під чинної юрисдикції. Однак
на конференції католицьких єпископів у 1894 р. це прохання
відхилили, і всім католикам руського обряду натомість
запропонували перейти на латинський обряд (!).17
В такій ситуації знаходилася Уніатська Церква на
початках свого існування в Америці. Однак проблеми з
визнанням її традицій та права на відносно незалежне (або
бодай автономне) існування спонукали багатьох уніатів до
усвідомлення свого духовного коріння, яке сягало єдності
не з папським Римом, але з Вселенським Православ`ям.
© Цихуляк І. М.
(м. Чернівці)
КРИЗА ІДЕОЛОГІЙ ЯК КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК
ТОЛЕРАНТИЗАЦІЇ СВІТОГЛЯДНИХ СИСТЕМ ТА
ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ
ЦЕРКВИ
Проблематикою природи ідеології науковці почали
цікавитися ще на початку XIX ст. Проте перші вчення про
ідеологію як систему концептуально оформлених уявлень,
ідей і поглядів представляли утопію, адже вони не
враховували інтереси нації, класів, соціальних груп. Між тим,
сама собою ідеологія не є наукою, однак може
використовувати наукові відкриття. Ключовою функцією
ідеології була? є й залишається пропаганда, оскільки ідеологія
переслідує ціль нав’язування конкретного типу мислення,
визначення головної ідеї та певних принципів і правил

виконувати роль посередника між уніатським клиром та
латинською ієрархією. Свої обов`язки о. Ханат виконував до
1896 р.11
Згадуючи про намагання греко-католиків в Америці
отримати свою ієрархію, потрібно окреслити тодішній
канонічний та адміністративний стан Католицької Церкви у
тій країні. З 1789 по 1908 рр. Апостольський престол вважав
Америку місійною територією, і всі католицькі єпископи
країни підлягали ватиканській Конґреґації Пропаганди віри.12
Це автоматично стосувалося й уніатів. Греко-Католицька
Церква в США наприкінці ХІХ та напочатку ХХ ст. мусила
існувати у складних адміністративних обставинах. Її
священики належали до своїх єпархій в Галичині та
Закарпатті, а в США вони були начебто місіонерами. Як вже
зазначалося, їх за місіонерів спочатку не бажала визнавати
місцева Католицька Церква. Однак офіційно, в очах Риму,
Греко-Католицька Церква там була у залежності від
Конґреґації Пропаганди віри, від місцевих латинських
єпископів та іще від характерних лише для тодішньої
Америки річних зборів католицьких архієпископів. На цих
зборах обговорювалися поточні проблеми Католицької
Церкви та приймалися певні рішення. Архієпископи
збиралися таким чином від 1890 до 1909 р., і проблеми,
пов`язані з уніатами були для них у числі першочергових.13 З
призначенням адміністратора для руських греко-католиків
ситуація з непорозумінням між римо-католиками і уніатами
почала покращуватися, хоча й дуже повільно. Адміністратор
брав участь у зборах архієпископів та пояснював їм
становище, проблеми та потреби уніатів. Однак латинські
єпископи вважали, що власне їм належить канонічна
юрисдикція над греко-католиками.
11

Кащак I. Вказ. твір. – С. 23.
Kaszczak I. Оp. cit. – P. 203.
13
Kaszczak I. Op. cit. – P. 203.
12

17

Paska W. Op. cit. – P. 33.
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Таке
переконання
римо-католицького
єпископату
Америки мало свої поважні підстави. Справа в тому, що
Ватикан неодноразово підкреслював, що на територіях, де
відсутні єпископи східного обряду, уніати підлягають
латинським єпископам. Цей принцип був у черговий раз
проголошено у енцикліці папи Лева ХІІІ «Orientalium
dignitatis» у 1894 р. Там знову було затверджено, що східні
католики, які живуть поза своєю територією, мають підлягати
юрисдикції латинського обряду.14 Можна сперечатися, чи
така
юрисдикція
стосується
лише
загальних
адміністративних питань і не поширюється на обрядові
справи,15 чи може означати поглинання уніатів латинською
Церквою, проте сам такий принцип, глибоко укорінений у
католицькому церковному праві, свідчить про існування в
католицизмі обрядової дискримінації та ідеї зверхності
латинського обряду. Таке переконання про перевагу
західного обряду, як обряду Римської Церкви та Римського
папи, було особливо твердим та поширеним у католицизмі
кінця ХІХ ст. Таким чином, прагнення католицьких
єпископів у США контролювати та підкорити собі уніатів
мало серйозну канонічну підтримку з боку Ватикану.
Формально такий підхід до юрисдикції над уніатами був
продиктований іще давнім канонічним правом нерозділеної
Церкви перших століть. Згідно з ним, в одному місті не може
бути більше одного єпископа (напр., 8 прав. Нікейського
Собора). Згідно з таким правилом, латинські єпископи могли
не допускати створення уніатських юрисдикцій на своїх
територіях. Однак самі латинники порушували це правило,
коли створювали свої єпархії паралельно до східних, в тому
числі уніатських єпархій у Європі та на Сході.

З другого боку, Ватикан не бажав повністю робити уніатів
безправними та побоювався їх повернення до православної
віри. Тому він наполягав на гідності їхнього обряду та був
здивований великим незнанням американської ієрархії про
особливості східних католиків. Адже, як було вже згадано,
американські латинські єпископи просто не сприймали уніатів
як католиків, не розуміли, що можна бути католиком, але
служити не на латині та, особливо, мати одружене
духовенство. Американський єпископат, звичайно, не мав
досвіду співжиття з уніатами, який мали латинські ієрархи у
Східній Європі. Однак ця обставина не може служити
виправданням, адже уніатські священики завжди мали з собою
серйозні документи, підписані своїми архієреями та писані полатині. Насправді мав місце відвертий обрядовий шовінізм та
приховане або й відкрите намагання поглинути нових
емігрантів, розчинити їх у латинській Церкві на нових землях.
Особливо вражаючою своїм обрядовим шовінізмом була
заява католицьких архієпископів Америки, зроблена щодо
греко-католиків у 1893 р.: «Присутність одружених
священиків грецького обряду серед нас є постійним
викликом чистоті нашого неодруженого духовенства,
джерелом згіршення для мирян, а тому, чим швидше такий
дисциплінарний пункт буде скасовано... тим краще для
релігії, тому що можлива втрата невеликої кількості душ
грецького обряду не може бути порівняна до
благословення, яке принесе однорідність у дисципліні».16
Як видно з цієї заяви, латинські єпископи були готові
пожертвувати «невеликою кількістю душ грецького
обряду» заради однорідності церковної дисципліни.
Зі свого боку, уніатське духовенство та миряни
протистояли тим спробам латинізації та поглинання їх
Римською Церквою. Після виходу енцикліки «Orientalium
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Paska W. Sources of the Particular Law for the Ukrainian Catholic
Church in the United States. – Washington, D.C., 1975. – P. 32-33.
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