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АНОТАЦІЯ 

Кислий А. О. Соціальний ідеал у сучасній християнській думці. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 

за спеціальностями 09.00.11 – релігієзнавство; 09.00.14 – богослов’я. 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2021.  

У дисертації вперше здійснено цілісне комплексне філософсько-

релігієзнавче дослідження соціального ідеалу у сучасній християнській думці. 

Соціальний ідеал формується на основі уявлення про соціальну та особисту 

дійсності як есхатологічну реальність Царства Божого. Доведено, що сучасні 

підходи християнських мислителів православної, католицької та 

протестантської конфесійних традицій спрямовані на поглиблення 

концептуального, предметного, методологічного та ціннісного обґрунтування 

соціального ідеалу. Він формує пріоритети особистого та суспільного 

цілепокладання, що визначає якість і зміст життя людини і суспільства. 

З’ясовано, що в умовах сучасних соціальних трансформацій переосмислення 

невичерпних універсальних аксіологічних потенціалів соціального ідеалу 

християнськими мислителями займає принципово важливе значення у 

структурі духовності. Соціальний ідеал у християнській думці є не лише 

ідеологічною абстрактною побудовою, але й показником і критерієм 

подальших перспектив позитивного розвитку суспільства і людини. 

Мета дослідження визначена з урахуванням наукової проблеми, 

актуальності обраної теми та стану її дослідження і полягає у філософько-

релігієзнавчому аналізі соціального ідеалу у сучасній християнській думці як 

концепту філософсько-богословського дискурсу у контексті осмислення 

соціальних процесів та практичного соціального досвіду Церкви. 

Об’єктом дослідження є соціальний ідеал у сучасному християнстві.  
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Предметом дослідження є теоретичні аспекти осмислення соціального 

ідеалу у сучасній християнській думці та особливості соціальної практики 

християнських конфесій. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше у 

вітчизняному релігієзнавстві та філософському дискурсі здійснено цілісне 

дослідження соціального ідеалу у сучасній християнській думці. Це дозволило 

обґрунтувати низку положень, що мають наукову новизну та виносяться на 

захист. 

З’ясовано, що теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного 

ідеалу ініційовані в класичній філософсько-релігієзнавчій думці та одночасно 

розвиваються у християнському богослов’ї. Сучасний соціальний ідеал являє 

собою цілісність, що базується на традиційних і нових світоглядних 

парадигмах, які впливають на формування християнського соціального вчення 

та діяльність Церкви, яка зав’язана з нинішніми концептуальними та 

реальними соціальними проблемами. 

Виявлено, що формування сучасного соціального ідеалу у християнстві 

як граничної світоглядної універсальної системи духовно-моральних 

цінностей відбувається на фундаментальних джерелах християнського вчення. 

Основою теорії християнського соціального ідеалу є конфесійна аксіологія, 

яка поглиблюється у контексті нинішніх духовних, моральних, наукових, 

економічних, політичних інтересів і потреб суспільства та особистості. 

Постійний процес творчого розвитку людини і суспільства вказує на 

традиційну консервативність та історичну динамічність християнського 

аксіологічного вчення. 

Встановлено, що формування сучасного змісту ідеалу людини у 

поглядах християнських мислителів відбувається в діапазоні загальних 

богословських та філософських антропологічних поглядів та підходів. Вони 

пов’язані з пошуком відповіді на сучасні соціальні та особистісні проблеми, 

що зумовлені кризою традиційної культури та невизначеністю духовно-

ціннісної опори життя і діяльності людини. 
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Доведено, що у формуванні соціального ідеалу людини у сучасному 

світовому християнському інтелектуальному дискурсі важливими є ідеї й 

результати переосмислення християнського вчення і культової практики, що 

пов’язані з образом жінки та невичерпністю її соціальних ролей. 

Традиційність та історична змінюваність християнських поглядів на широке 

коло питань стосовно ролі і місця жінки у суспільстві та можливості реалізації 

її духовного досвіду у Церкві переплетена з ґрунтовним мотивуванням її 

покликання і служіння людству. 

Підтверджено, що сучасне християнство у сфері соціальних відносин 

первинним і основним соціальним інститутом вважає сім’ю, яка претендує на 

окремий сформований соціальний ідеал. Нормальне функціонування шлюбно-

сімейних відносин має ціннісно-позитивні суспільні наслідки. Вони полягають 

у створенні передумов для блага всього суспільства сьогодні і на перспективу, 

забезпечуючи конструктивну комунікацію між поколіннями, передаючи 

позитивний соціально-історичний досвід та відіграючи виняткову роль у 

становленні особистості. 

Обґрунтовано, що в умовах світоглядного багатоманіття та 

невизначеності у християнстві посилюються позиції щодо діалогічності 

формату соціальної взаємодії. Діалог, що позначається як спілкування 

(комунікація) виступає як методологічна та аксіологічна основа філософських 

та богословських ідей, гіпотез і концепцій формування соціального ідеалу у 

сучасній християнській думці. Спілкування, що відбувається у двох основних 

вимірах: вертикальному (взаємозв’язок людини з Богом) і горизонтальному 

(спілкування між людьми) як діалогічна взаємодія людини з Іншим та іншими, 

має принципове значення для усвідомлення історичного розвитку й 

конфесійної традиційності християнського соціального вчення. Спілкування в 

ньому розглядається як основа самого буття Церкви, як онтологічна і 

праксеологіна умова досягнення соціального ідеалу. 

Встановлено, що екуменізм як фактор розвитку християнства полягає 

у конвергентних процесах окремих сегментів християнства, які ведуть до 
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порозуміння у площині світоглядних і суспільних протиріч. Сучасний 

екуменічний діалог помітно зміщується у площину підтримки соціальної 

активності людини та позитивного соціального розвитку. Нині він все більше 

розглядається як процес формування ціннісних основ соціального ідеалу, 

базовими для якого є інтенції, що спонукають до комунікації послідовників 

різних конфесій. 

Доведено, що просвітницько-виховна місія Церкви, базуючись на 

фундаментальних релігійних джерелах та практиках, має позитивні навчально-

виховні наслідки для формування духовно-моральної системи та 

інтелектуального потенціалу суспільства. Прагнення до моральної опіки 

суспільства забезпечується санкціонуванням ціннісної системи суспільного 

буття засобами релігійної освіти. З рівнем морального, інтелектуального та 

освітнього розвитку соціуму і окремої особи характерним чином пов’язане 

якісне дозрівання основ соціального ідеалу. 

Обґрунтовано, що християнська соціальна концепція як найбільш 

динамічний і дієвий сегмент християнського вчення заповнює нішу 

взаємопроникнення духовної культури та соціальної практики, продукуючи 

моральні та ціннісно-нормативні виміри діяльного функціонування сфери 

праці. Християнський етос праці має конфесійні особливості та виявилися 

фундаментальним виміром життєдіяльності для багатьох християн у пошуку 

балансу між матеріальним та духовним виробництвом і споживанням. 

Виявлено, що сучасний християнський соціально-економічний ідеал 

формується в контексті перманентних світових економічних і господарських 

криз. Він розглядається як цілепокладаюча діяльність окремого суб’єкта чи 

окремих організацій, у тому числі релігійних, та її результати. Його 

спрямованість на вирішення наявних соціальних і економічних проблем має 

антропологічну основу –  визначає міру забезпечення матеріальних та 

духовних потреб людини для її гідного існування. 

Доведено, що політичний дискурс займає важливе місце у сучасному 

християнському соціальному вченні та діяльності християнської Церкви. 
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Історичні та сучасні форми взаємодії політики і релігії, держави і Церкви є 

важливим чинником генерування і ретрансляції різних аспектів соціального 

ідеалу. Чутливість політики до різних суспільних змін створює умови для 

багатовекторності співвідношення політики і християнства. Сучасний рівень 

політичних процесів і трансформацій, факти взаємовпливу релігії й політики, 

небезконфліктні відносини між християнами спричинені колізіями суспільно-

політичної активності громадськості, державних та церковних лідерів, а також 

різним баченням шляхів та засобів розв’язання суспільних проблем. 

Уточнено положення про те, що соціальний ідеал у сучасному 

християнстві вважається ціннісно-важливим соціальним орієнтиром, що 

підтверджується цілісністю системотворчих компонентів, які об’єктивують 

тисячолітній історичний досвід християнської Церкви і творчий потенціал 

життєдіяльності християн. Уточнено те, що основні засади християнського 

богословсько-філософського персоналізму сьогодні орієнтуються на 

гармонізацію особистого й суспільного. Ідеал людини у християнському 

вченні постає не лише як уявлення про абсолют, а і як реальне джерело моралі 

й моральності, процесуальних норм діяльності соціальних інститутів та 

життєдіяльності людини.  

Уточнено розуміння того, що образ жінки у сучасному християнстві 

виступає такою функціональною одиницею, навколо якої створюється 

широкий діапазон думок з приводу гендерної рівності та сексуальної моралі. 

Негласний консенсус християнських церков у мотивуванні суспільної ролі 

жінки та гендерної рівності, сакральності сексуальної моралі та засудження 

нетрадиційних сексуальних відносини свідчить про проблеми та суперечності 

у розгортанні богословського діалогу у площині християнського вчення про 

сексуальну мораль.  

Уточнено сучасну концепцію соціального ідеалу, в якій простежуються 

спроби складного та суперечливого поєднання активізації християнства в 

напрямку функціонального відновлення релігійних духовних цінностей у 

суспільстві та творчих підходів до «викликів часу» світського життя. 
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Набуло подальшого розвитку судження про те, що соціальний ідеал у 

християнстві, володіючи потенційним буттям, є джерелом постійних роздумів 

як за його сутнісним змістом, вказуючи на бажане сучасне і майбутнє, так і в 

сенсі можливості його практичної реалізації у соціальній дійсності, 

визначаючи цілепокладання життєдіяльності людини і суспільства. 

Вироблення найбільш виразних ціннісних орієнтирів соціального ідеалу 

відбувається на антропологічному ґрунті. 

Формування соціального ідеалу є важливим досягненням 

християнської філософії та богословʼя, що дозволяє церквам критично 

осмислювати сучасний стан та тенденції розвитку суспільства, пропонувати 

такий альтернативний проект формування християнської соціальної дійсності, 

ідеалом якого є уявлення про особисту та суспільну есхатологічну реальність 

царства Божого. Продовжено дослідження специфіки конвергентних процесів 

у соціальних вимірах християнства, що ведуть до культурно-релігійного 

синтезу та екуменічного співробітництва у побудові загальних теорій 

соціального ідеалу. Подальший розвиток християнської думки в інтерпретації 

соціальної дійсності буде виходити далеко за межі богословських теоретичних 

проектів. Він відображатиме здатність християнських церков знаходити дієві 

шляхи розв’язання різних життєвоважливих особистих та суспільних питань, 

що спричинені полікультурною різноманітністю світу. 

Ключові слова: богослов’я, соціальний ідеал, сучасна християнська 

думка, діалог, спілкування, ідеал людини, ідеал сім’ї, візія жінки, гендер, 

сучасний екуменізм, просвітницько-виховна місія Церкви, етос праці, 

соціально-економічний ідеал, соціально-політичний ідеал. 

SUMMARY 

Kyslyi A.О. Social ideal in modern Christian thought. – Qualified 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for a scientific degree of the doctor of philosophical sciences 

on specialties 09.00.11 – Religious Studies; 09.00.14 – Theology. National 
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Pedagogical Dragomanov University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2021. 

In the dissertation it is carried out for the first time a complex philosophical 

and religious study of the social ideal in modern Christian thought. The social ideal 

is formed based on the idea of social and personal reality as the eschatological reality 

about the kingdom of God. It is proved that modern approaches of Christian thinkers 

of Orthodox, Catholic and Protestant confessional traditions are aimed at deepening 

the conceptual, substantive, methodological and value substantiation of the social 

ideal. It forms the priorities of personal and social goal-setting, which determines 

the quality and content of human life and society. It has been found that in the 

conditions of modern social transformations the rethinking of the inexhaustible 

universal axiological potentials of the social ideal by Christian thinkers is of 

fundamental importance in the structure of spirituality. The social ideal is not only 

an ideological abstract construction, but also a criterion for further prospects for the 

positive development of society and individual. 

The purpose of the study is determined taking into account the scientific 

problem, the relevance of the chosen topic and the state of its research and is a 

philosophical and religious analysis of the social ideal in modern Christian thought 

as a concept of philosophical and theological discourse in the context of social 

processes and practical social experience. 

The object of study is the social ideal in modern Christianity. 

The subject of research is the theoretical aspects of understanding the social 

ideal in modern Christian thought and features of social practice of Christian 

denominations. 

The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time in the 

national religious studies and philosophical discourse a holistic study of the social 

ideal in modern Christian thought was carried out in it. This allowed to substantiate 

a number of provisions that have scientific novelty and are defended. 

It was found that the theoretical and methodological aspects of the analysis of 

the social ideal were initiated in classical philosophical and religious thought and at 
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the same time developed in Christian theology. The modern social ideal is based on 

traditional and new worldview paradigms that influence the formation of Christian 

social teaching and the activities of the Church, which is tied to current conceptual 

and real social problems. 

It is revealed that the formation of the modern social ideal in Christianity as 

the ultimate universal system of spiritual and moral values takes place on the 

fundamental sources of Christian teaching. The basis of the theory of the Christian 

social ideal is confessional axiology, which is deepened in the context of current 

spiritual, moral, scientific, economic, political interests and needs of society and the 

individual. The constant process of creative development of man and society 

indicates the traditional conservatism and historical dynamism of Christian 

axiological teaching. 

It is established that the formation of the modern content of the human ideal 

in the views of Christian thinkers occurs in the range of general theological and 

philosophical anthropological views and approaches. They are related to the search 

for answers to modern social and personal problems caused by the crisis of 

traditional culture and the uncertainty of the spiritual and value support of human 

life and activity. 

It is proved that in the formation of the social ideal of man in the modern world 

Christian intellectual discourse, the ideas and results of rethinking Christian teaching 

and cult practice are important, which are related to the image of woman and her 

inexhaustible social roles. The traditional and historical variability of Christian 

views on a wide range of issues concerning the role and place of woman in society 

and the possibility of realizing her spiritual experience in the Church is intertwined 

with a thorough motivation of her vocation and service to humanity. 

It is confirmed that modern Christianity in the field of social relations 

considers the family as the primary and basic social institution, which claims a 

separate social ideal. The normal functioning of marital and family relations has 

value-positive social consequences. They are to create the preconditions for the good 

of society today and in the future, providing constructive communication between 
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generations, transmitting positive socio-historical experience and playing an 

exceptional role in the formation of personality. 

It is substantiated that in the conditions of worldview diversity and uncertainty 

in Christianity the positions on the dialogic format of social interaction are 

strengthened. A dialogue, referred to as communication acts as a methodological 

and axiological basis of philosophical and theological ideas, hypotheses and 

concepts of formation the social ideal in modern Christian thought. Communication, 

which takes place in two main dimensions: vertical (human relationship with God) 

and horizontal (human communication) as a dialogical interaction of human with the 

Other and others, is fundamental to understanding the historical development and 

confessional tradition of Christian social teaching. Communication in it is seen as 

the basis of the very existence of the Church, as an ontological and praxeological 

condition for achieving the social ideal. 

It is established that ecumenism as a factor in the development of Christianity 

consists in the convergent processes of individual segments of Christianity, which 

lead to understanding in the plane of ideological and social contradictions. Modern 

ecumenical dialogue is noticeably shifted to the plane of supporting human social 

activity and positive social development. Today, it is increasingly seen as a process 

of forming the value bases of the social ideal, the basic for which are the intentions 

that encourage the communication of followers of different denominations. 

It is proved that the educational mission of the Church, based on fundamental 

religious sources and practices, has positive educational consequences for the 

formation of the spiritual and moral system and intellectual potential of society. The 

desire for the moral guardianship of society is ensured by the sanctioning of the 

value system of social life by means of religious education. The level of moral, 

intellectual and educational development of society and the individual is 

characterized by the qualitative maturation of the foundations of the social ideal. 

It is substantiated that the Christian social concept as the most dynamic and 

effective segment of Christian teaching fills the niche of interpenetration of spiritual 

culture and social practice, producing moral and value-normative dimensions of the 
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active functioning of the sphere of labor. The Christian ethos of labor has 

confessional features and has manifested itself a fundamental dimension of life for 

many Christians in finding a balance between material and spiritual production and 

consumption. 

It is revealed that the modern Christian socio-economic ideal is formed in the 

context of permanent world economic and economic crises. It is seen as the 

purposeful activity of an individual entity or organization, including religious ones, 

and its results. Its focus on solving existing social and economic problems has an 

anthropological basis – determines the extent to which the material and spiritual 

needs of man for his dignified existence. 

It is proved that political discourse occupies an important place in modern 

Christian social teaching and the activities of the Christian Church. Historical and 

modern forms of interaction between politics and religion, the state and the Church 

are an important factor in generating and retransmitting various aspects of the social 

ideal. The sensitivity of politics to various social changes creates the conditions for 

a multi-vector relationship between politics and Christianity. The current level of 

political processes and transformations, the facts of the interaction of religion and 

politics, non-conflict relations between Christians are caused by conflicts of socio-

political activity of the public, state and church leaders, as well as different visions 

of ways and means of solving social problems. 

The social ideal in modern Christianity is considered a value-important social 

landmark, which is confirmed by the integrity of the system-building components 

that objectify the millennial historical experience of the Christian Church and the 

creative potential of Christians. It is clarified that the basic principles of Christian 

theological and philosophical personalism today are focused on the harmonization 

both personal and social. The ideal of man in Christian teaching appears not only as 

an idea of the absolute, but also as a real source of morality and morality, procedural 

norms of social institutions and human life. 

The dissertation clarifies the understanding that the image of a woman in 

modern Christianity is such a functional unit around which a wide range of opinions 
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about gender equality and sexual morality. The tacit consensus of Christian churches 

in motivating the social role of woman and gender equality, the sacredness of sexual 

morality and the condemnation of non-traditional sexual relations indicates 

problems and contradictions in the development of theological dialogue in the field 

of Christian doctrine of sexual morality. 

The modern concept of the social ideal is clarified, which traces the attempts 

of a complex and contradictory combination of activation Christianity in the 

direction of functional restoration religious spiritual values in society and creative 

approaches to the "challenges of time" of secular life. 

The judgment that the social ideal in Christianity, having a potential existence, 

is a source of constant reflection on its essential content, pointing to the desired 

present and future, and in terms of the possibility of its practical implementation in 

social reality, determining the purpose of human life and society. The development 

of the most expressive values of the social ideal takes place on anthropological 

grounds. 

The formation of a social ideal is an important achievement of Christian 

philosophy and theology, which allows churches to critically comprehend the 

current state and trends of society, to offer such an alternative project of Christian 

social reality, the ideal of which is the idea of personal and social eschatological 

reality. 

The study of the specifics of convergent processes in the social dimensions of 

Christianity, leading to cultural and religious synthesis and ecumenical cooperation 

in the construction of general theories of the social ideal, is continued. The further 

development of Christian thought in the interpretation of social reality will go far 

beyond theological theoretical projects. It will reflect the ability of Christian 

churches to find effective ways to address the various vital personal and social issues 

posed by the multicultural diversity of the world. 

Key words: theology, social ideal, modern Christian thought, dialogue, 

communication, human ideal, family ideal, woman's vision, gender, modern 
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ecumenism, educational mission of the Church, ethos of work, socio-economic ideal, 

socio-political ideal 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Монографія: 

1. Кислий А. О. Суспільний ідеал у сучасному християнстві : монографія. 

Чернігів : Десна Поліграф, 2020. 348 с. 

Cтатті у наукових фахових виданнях України, що внесені до 

міжнародних наукометричних баз наукового цитування: 

2. Кислий А. О. Загальноосвітні навчальні заклади під опікою церкви в 

умовах поліконфесійності українського суспільства. Збірник наукових праць 

Науково-дослідного інституту українознавства. 2008. Т. ХХІ. С. 137–146 

3. Кислий А. О. Релігійний компонент в освітніх системах 

західноєвропейських країн та України. Збірник наукових праць Науково-

дослідного інституту українознавства. 2009. Т. ХХVІ. С. 181–190  

4. Кислий А. О. Проблема суспільного ідеалу в філософському осмисленні. 

Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 136 (9). С. 185–189 

5. Кислий А. О. Ідеал шлюбно–сімейних відносин у сучасній соціальній 

християнській думці. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 139 (12). Ч. 2. 

Філософські науки. С. 108–113 

6. Кислий А. О. Візія жінки в сучасній християнській думці. Гілея: 

науковий вісник. 2019. Вип. 140 (1). Ч. 2. Філософські науки. С. 25–30 

7. Кислий А. О. Проблема ідеалу людини в сучасній християнській думці. 

Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 142 (№ 3). Ч. 2. Філософські науки. С. 65–69 

8. Кислий А. О. Економіка у контексті сучасної християнської соціальної 

думки. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 143 (№ 4). Ч. 2. Філософські науки. 

С. 67–72 

9. Кислий А. О. Етос праці у сучасній християнській соціальній думці. Гілея: 

науковий вісник. 2019. Вип. 144 (№ 5). Ч. 2. Філософські науки. С. 53–58 



 

 

14 

10. Кислий А. О. Православний ідеал в сучасних умовах трансформації 

громадянського суспільства в Україні. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 146 

(№ 7). Ч. 2. Філософські науки. С. 77–82 

11. Кислий А. О. Християнський ідеал життєдіяльності людини в умовах 

постмодерну. Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 147 (№ 8). Ч. 2. Філософські 

науки. С. 83–88 

12. Кислий А. О. Соціальний ідеал в сучасній православній думці. Гілея: 

науковий вісник. 2019. Вип. 148 (№ 9). Ч. 2. Філософські науки. С. 83–87 

13. Кислий А. О. Питання ідеалу соціальних відносин у Йоана Зізіуласа. 

Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 149 (№ 10). Ч. 2. Філософські науки. С. 50–55 

14. Кислий А. О. Християнство в сучасному політичному дискурсі. Гілея: 

науковий вісник. 2019. Вип. 150 (№ 11). Ч. 2. Філософські науки. С. 64–69. 

15. Кислий А. О. Людина в контексті осмислення соціального ідеалу в 

сучасній християнській думці. Науковий часопис Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. 

Культурологія. Філософія : зб. наукових праць. 2020. Вип. 42 (55). С. 102–109 

16. Кислий А. О. Сучасний екуменізм та формування християнського 

соціального ідеалу. Мультиверсум. Філософський альманах. 2020. Випуск 

1 (171). Том 1. С. 121–136 

17. Кислий А. О. Міжхристиянський діалог та формування ціннісних 

основ соціального ідеалу в ситуації невизначеності Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. 2020. 

Вип. 1 (87). С. 38–51 

18. Кислий А. О. Служіння та просвітницько-виховна місія Церкви у 

сучасному суспільстві як чинник формування основ соціального ідеалу. 

Освітній дискурс: збірник наукових праць. 2020. № 25 (7-8). C. 90–101 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав, що внесені до 

міжнародних наукометричних баз наукового цитування: 



 

 

15 

19. Кислий А. О. Спілкування як основа соціального ідеалу в роботах 

Йоана Зізіуласа. Virtus: Scientific Journal. Montreal, Canada. September. 2019. № 

36. Р. 19–22 

20. Кислий А. О. Соціально-економічний ідеал у вимірах сучасної 

християнської думки. Znanstvena misel journal. Ljubljana, Slovenia. 2019. №35 

(VOL.2). P. 34–38  

21. Кислий А. О. Сучасне християнство в системі політичних процесів. 

Virtus: Scientific Journal. Montreal, Canada. November. 2019. № 38. P. 16–20 

22. Кислий А. О. Ціннісні аспекти християнського суспільного ідеалу в 

умовах трансформації сучасного світу. Wschodnioeuropejskie Czasopismo 

Naukowe. Warsaw, Poland. 2020. Рart 7. № 2 (54). P. 50–55  

23. Кислий А. О. Ціннісно-історичний контекст суспільного ідеалу в 

сучасній християнській думці. Znanstvena misel journal. Ljubljana, Slovenia. 

2020. № 40 (VOL.2). P. 45–50 

24. Кислий А. О. Соціально-політичний ідеал у вимірах сучасної 

християнської думки. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. Warsaw, 

Poland. 2020. Рart 6. № 1 (53). P. 27–32 

Опубліковані праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

25. Кислий А. О. Особливості просвітницько-виховної роботи церкви в 

сучасній Україні. Український вимір : Міжнародний збірник інформаційних, 

освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число 

восьме. У 3 т. Т.ІІІ. Чернігів, ЧДПУ імені Т.Г.Шевченка, 2009. С. 165–170 

26. Кислий А. О. Теоретико-методологічні засади сучасного 

релігієзнавства (на основі праць М.Мюллера та К.Тіле). Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 95. 

Серія: філософські науки. Чернігів : ЧНПУ, 2011. С. 148–151 

27. Кислий А. О. Українське суспільство у пошуках освітнього ідеалу. 

Гуманітарний корпус : Збірник наукових статей з актуальних проблем, 

філософії, культурології, психології, педагогіки та історії. Випуск 3. К.: 

„Генеза”, 2014. С. 89–96 



 

 

16 

28. Кислий А. О. Проблеми спорту та здоров’я людини у соціальній 

концепції християнської церкви. Збірник наукових праць. Матеріали 

Міжнародного симпозіуму «Освіта і здоров’я підростаючого покоління» Київ, 

2016. Вип. 1. С. 157–160 

29. Кислий А. О. Суспільний ідеал як предмет соціально-філософського 

аналізу. Релігія, філософія, культура: матеріали Міждисциплінарної 

всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м.Чернігів, 29 жовтня 2015 

р.). Чернігів : ЧНПУ, 2016. С. 157–163 

30. Кислий А. О. Освіта та виховання в соціальних концепціях 

православ’я і католицизму: порівняльний аналіз. Часопис історико-

юридичного факультету: збірник наукових праць. Випуск 8. Ніжин : НДУ ім. 

Миколи Гоголя, 2017. С. 68–75 

31. Кислий А. О. Християнський соціальний ідеал в умовах глобалізації. 

Збірник наукових праць за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної 

конференції «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» від 

30-31 грудня 2019 року. Канада, Монреаль : Видавництво Центру сучасної 

педагогіки «Навчання без кордонів», 2019. С. 6–9 

32. Кислий А. О. Православна церква в сучасних умовах трансформації 

українського суспільства. Стратегії та модуси соціального буття сучасної 

людини: захист та допомога : збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції (17 травня 2019 р., Чернігів). Чернігів : НУ 

«Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, 2019. С. 122–125 

33. Кислий А. О. Радянська ідеологічна модель державно-церковних 

відносин та її наслідки для формування сучасного українського суспільства. 

Європейські антитоталітарні культурні практики : матеріали Міжнародної 

наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 26-27 червня 2020 р.). Чернігів : Десна 

Поліграф, 2020. С. 47–50  



 

 

17 

ЗМІСТ  

ВСТУП ………………………………………………………………… 19 

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ……………………………………………. 

 

33 

1.1. Суспільний ідеал як предмет філософсько-релігієзнавчого 

аналізу…………………………………………………………………. 

 

33 

1.2. Ціннісний контекст суспільного ідеалу у християнстві……….. 46 

Висновки до першого розділу………………………………………. 78 

РОЗДІЛ ІІ. ІДЕАЛ ЛЮДИНИ ТА СІМʼЇ У ХРИСТИЯНСЬКІЙ 

СОЦІАЛЬНІЙ ДУМЦІ……………………………………………….. 

 

81 

2.1. Людина у контексті осмислення соціального ідеалу…………. 81 

2.2. Візія жінки, проблема гендеру та сексуальної етики…………. 119 

2.3. Ідеал шлюбно–сімейних відносин………………………………. 154 

Висновки до другого розділу………………………………………… 182 

РОЗДІЛ ІІІ ДІАЛОГ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ……. 186 

3.1. Спілкування як умова досягнення християнського соціального 

ідеалу…………………………………………………… 

 

186 

3.2. Екуменічні виміри соціального ідеалу………………………. 215 

3.3. Просвітницько-виховна місія церкви як духовна основа 

діалогу із суспільством……………………………………………….. 

 

253 

Висновки до третього розділу………………………………………. 272 

РОЗДІЛ ІV. ЕКОНОМІЧНА ТА ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ……………………………………………. 

 

275 

4.1. Етос праці у християнстві…………………………………….. 275 

4.2. Соціально-економічний ідеал у сучасній християнській думці. 303 

4.3. Політичний дискурс у християнському соціальному вченні… 334 

Висновки до четвертого розділу ……………………………………. 385 

ВИСНОВКИ ………………………………………………………….. 390 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………. 402 



 

 

18 

Вступ 

Актуальність теми дослідження. Увесь історичний розвиток людства 

пов’язаний із постійним напруженим осягненням, створенням та пошуком 

спроб втілення суспільних ідеалів. Хоча суспільний ідеал завжди виступає як 

образ, вказуючи на нездійсненність та недосяжність, він, попри усе, 

приваблює розстановкою пріоритетів, постійно відіграючи роль особистого та 

суспільного цілепокладання, що визначає якість і зміст життя людини і 

суспільства. Прагнення людини до осмислення суспільного ідеалу як кращої і 

досконалої форми організації суспільства набуває особливої виразності під час 

кризових – як руйнівних, так і творчих – періодів. 

Очевидне поглиблення інтенсивної взаємодії країн та народів, які 

втягуються у процеси глобалізації сучасного світового будівництва, 

увиразнило нові якісні темпи соціального розвитку. Серйозні трансформації, 

що відбуваються в соціальній, економічній, політичній та культурній сферах 

на основі найвищих досягнень людства, які на початку нового тисячоліття 

поставили під сумнів цінності як такі, зумовили необхідність пошуку надійних 

цілепокладаючих основ життєдіяльності людини та суспільства. Ці системні 

соціальні зрушення вимагають переосмислення багатьох невичерпних 

універсальних потенціалів багатогранної і суперечливої реальності соціальних 

явищ і процесів. Безсумнівно важливою тут є проблема сучасного 

християнського розуміння духовних потреб суспільства, яке перебуває у 

процесі пошуку ідеалів і моделей самореалізації в нових умовах глобальних 

інтерактивних координат. 

У наш час у структурі духовності принципово важливе значення 

займають аксіологічні аспекти соціального ідеалу, сформульовані сучасними 

християнськими мислителями, які постійно тримають у полі зору процеси, що 

відбуваються в різних суспільних сферах, і, виходячи з самої природи Церкви, 

намагаються адекватно реагувати на них. У багатьох християнських церквах 

викликає занепокоєння занепад моралі і моральності і в результаті – 

неможливість традиційних ідеалів виконувати свої суспільні функції та 
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недостатня ціннісна функціональність нових, що пропонують швидкі та легкі 

способи проектування розвитку людини та суспільства без особливих 

духовних зусиль. 

Проблема ролі християнства та Церкви у розвитку суспільства сьогодні, 

залишається надзвичайно актуальною та дискусійною як у світській, так і в 

релігійних царинах. А питання суспільного ідеалу в сучасній християнській 

думці є одним із ключових у визначенні тенденцій розвитку суспільства у 

нерозривній єдності його минулого і майбутнього. Воно обумовлюється 

необхідністю визначення пріоритетів оптимальної політики, спрямованої на 

соціальні перетворення з метою якісного поліпшення життя. Нині воно 

набуває не тільки теоретичного, а й глибоко практичного значення з огляду на 

можливий її вплив на хід суспільного життя. При таких умовах природно, що 

питання соціального ідеалу у вітчизняній науковій думці нерідко береться в 

його православній інтерпретації і обговорюється з точки зору історичних та 

сучасних невдач й успіхів Православної Церкви на теренах Української 

держави. 

Вивчення питання суспільного ідеалу у сучасній християнській думці 

має два взаємопов'язані аспекти: по-перше, теоретичний – стосується генези, 

методології та логіки розвитку даної теми в системі філософського і 

богословського мислення, яка утворює специфічну область пізнання; по-

друге, суспільний ідеал як складова частина християнської аксіології має 

безпосереднє відношення до формування загальнозначущих духовно-

моральних норм і цінностей, що визначають мотивацію людської діяльності та 

поведінки у сфері сімейних, економічних та політичних відносин, тобто несе 

в собі соціально-практичне навантаження. Тому проблема суспільного ідеалу 

в сучасному філософському та богословському дискурсі розглядається як 

нормативно-ціннісний спосіб життєдіяльності людини і суспільства в системі 

факторів формування духовної сфери. 

Проблема суспільного ідеалу у сучасному християнстві одна з 

найактуальніших в еволюції філософського та богословського мислення. 
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Оскільки її вивченню присвячена велика кількість праць, то головна увага 

дослідження була зосереджена лише на тих богословських та релігієзнавчих 

розвідках, в яких автори максимально наблизилися до цілісного аналізу 

соціального ідеалу як феномену, який має певні спільні риси для всіх 

християн. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах науково-дослідної роботи 

кафедри богослов’я та релігієзнавства факультету філософії та 

суспільствознавства Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова відповідно до наукової теми «Розбудова академічного 

богослов’я в умовах освітніх трансформацій в Україні» (U 0117U004903). 

Мета дослідження визначена з урахуванням наукової проблеми, 

актуальності обраної теми та стану її дослідження і полягає у філософсько-

релігієзнавчому аналізі соціального ідеалу в сучасній християнській думці як 

концепту філософсько-богословського дискурсу у контексті осмислення 

соціальних процесів та практичного соціального досвіду Церкви. 

Відповідно до поставленої мети визначаються такі дослідницькі 

завдання: 

- простежити формування основних підходів до осмислення соціального 

ідеалу в історії філософсько-релігієзнавчої думки; 

- з’ясувати ціннісні виміри соціального ідеалу в сучасній християнській 

думці; 

- виявити специфіку поглядів сучасних християнських мислителів на 

розуміння ідеалу людини у контексті нинішніх соціальних процесів та 

осмислення соціальної дійсності; 

- розкрити сучасний образ жінки, ступінь вирішення питання гендерного 

порядку та сексуальної етики в сучасній християнській соціальній думці; 

- проаналізувати особливості ідеалу сім’ї та шлюбно-сімейних відносин у 

сучасному соціальному вченні; 
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- розглянути проблему спілкування як умову досягнення християнського 

соціального ідеалу; 

- здійснити аналіз сучасних екуменічних вимірів соціального ідеалу; 

- проаналізувати просвітницько-виховну місію Церкви як духовну основу 

діалогу із суспільством; 

- охарактеризувати етос праці у сучасній соціальній християнській 

концепції; 

- дослідити теоретичні та практичні особливості соціально-економічного 

ідеалу у сучасній християнській думці; 

- розглянути теоретичні аспекти та практичний досвід християнства у 

сучасному політичному дискурсі.  

Об’єктом дослідження є соціальний ідеал у сучасному християнстві.  

Предметом дослідження є теоретичні аспекти осмислення соціального 

ідеалу у сучасній християнській думці та особливості соціальної практики 

християнських конфесій. 

Теоретико-методологічні засади дослідження. Теоретико-

методологічні основи дослідження ґрунтуються на низці загальнонаукових 

методів, екстрапольованих на філософсько-релігієзнавчу площину. 

Дисертаційне дослідження здійснено з дотриманням фундаментальних 

методологічних принципів аналізу релігійних явищ та процесів: 

об’єктивності, історизму, цілісності, системності, логічності, єдності теорії і 

практики, позаконфесійності, неупередженості. Міждисциплінарність 

дослідження обумовила відповідну методологію, яка поєднала здобутки 

філософії, релігієзнавства та богословʼя. 

У концептуальному плані принципове значення для розробки теми 

дослідження мають праці провідних українських релігієзнавців, філософів та 

богословів: В. Андрущенка, І. Богачевської, В. Бондаренка, О. Горкуші, 

В. Єленського, С. Здіорука, Н. Іщук, А. Колодного, П. Кралюк В. Кременя, 

В. Любащенко, М. Мариновича, О. Недавньої, О. Сагана, П. Сауха, 

Р. Соловія, В. Табачковського, В. Титаренко, Л. Филипович, 
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Є. Харьковщенка, М. Черенкова, Л. Чорної, Ю. Чорноморця, В. Шинкарука, 

С. Шкіль, П. Яроцького та ін. Звернення до їхніх праць сприяло проведенню 

аналізу трансформацій, які відбуваються у релігійному особистому та 

суспільному житті сучасної епохи та їх філософської і богословської 

концептуалізації.  

Для об’єктивності результатів дослідження автор використовує такі 

методи як: гіпотетико-дедуктивний, що дозволив на основі вивчення 

соціального досвіду людського співжиття перевірити та обґрунтувати ціннісні 

основи формування і позитивного розвитку суспільства; порівняльно-

історичний, що допоміг з’ясувати і порівняти своєрідність конфесійних 

поглядів щодо християнського соціального ідеалу; принцип детермінізму 

сприяв дослідженню причинно-наслідкових зв’язків виникнення й еволюції 

різних підходів до питання ціннісних основ соціального ідеалу. Важливим у 

дослідженні є принцип толерантності, що передбачає діалог в умовах 

релігійного й нерелігійного світоглядного плюралізму. Для тлумачення 

релігійних текстів та богословських дискурсів використовувались методи 

сучасної герменевтики. Для виявлення сутнісної традиційності, конфесійної 

відмінності, спільності та різноманіття соціальних виявів християнства 

використано феноменологічну методологію релігієзнавчого аналізу. 

Проблема суспільного ідеалу у сучасному християнстві одна з 

найактуальніших в еволюції філософського та богословського мислення. 

Вчення про суспільний ідеал розсіяне в значному масиві християнської 

літератури, що має історичні, догматичні, конфесійні особливості та цінності. 

Тому складність вивчення питання сучасного розуміння соціального ідеалу 

полягає не у відсутності чи обмеженості фактологічного матеріалу, а навпаки 

у наявності значної джерельної бази та теоретичної розробленості його в 

історії християнської думки і разом з тим помітна заангажованість, 

ідеологізованість і навіть політизованість багатьох підходів до питання 

суспільного ідеалу в попередні століття особливо на пострадянському 

просторі, де відбувалась побудова нового соціалістичного ладу. 
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Оскільки вивченню проблеми суспільного ідеалу у сучасному 

християнстві присвячена велика кількість праць, то головна увага дослідження 

була зосереджена лише на тих богословських та філософсько-релігієзнавчих 

розвідках, в яких автори максимально наблизилися до цілісного аналізу 

соціального ідеалу як феномену, який має певні спільні риси для всіх 

християн. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому вперше у 

вітчизняному релігієзнавстві та філософському дискурсі здійснено цілісне 

дослідження соціального ідеалу у сучасній християнській думці. Це дозволило 

обґрунтувати низку положень, що мають наукову новизну та виносяться на 

захист: 

Уперше:  

- з’ясовано, що теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного 

ідеалу ініційовані в класичній філософсько-релігієзнавчій думці та одночасно 

розвиваються у християнському богослов’ї. Сучасний соціальний ідеал являє 

собою цілісність, що базується на традиційних і нових світоглядних 

парадигмах, які впливають на формування християнського соціального вчення 

та діяльність Церкви, яка зав’язана з нинішніми концептуальними та 

реальними соціальними проблемами; 

- виявлено, що формування сучасного соціального ідеалу в 

християнстві як граничної світоглядної універсальної системи духовно-

моральних цінностей відбувається на фундаментальних джерелах 

християнського вчення. Основою теорії християнського соціального ідеалу є 

конфесійна аксіологія, яка поглиблюється у контексті нинішніх духовних, 

моральних, наукових, економічних, політичних інтересів і потреб суспільства 

та особистості. Постійний процес творчого розвитку людини й суспільства 

вказує на традиційну консервативність та історичну динамічність 

християнського аксіологічного вчення; 

- встановлено, що формування сучасного змісту ідеалу людини у 

поглядах християнських мислителів відбувається в діапазоні загальних 
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богословських і філософських антропологічних поглядів та підходів. Вони 

пов’язані з пошуком відповіді на сучасні соціальні й особистісні проблеми, що 

зумовлені кризою традиційної культури та невизначеністю духовно-ціннісної 

опори життя і діяльності людини; 

- доведено, що у формуванні соціального ідеалу людини у сучасному 

світовому християнському інтелектуальному дискурсі важливими є ідеї й 

результати переосмислення християнського вчення і культової практики, що 

пов’язані з образом жінки та невичерпністю її соціальних ролей. 

Традиційність та історична змінюваність християнських поглядів на широке 

коло питань стосовно ролі і місця жінки у суспільстві та можливості реалізації 

її духовного досвіду у Церкві переплетена з ґрунтовним мотивуванням її 

покликання і служіння людству; 

- підтверджено, що сучасне християнство у сфері соціальних відносин 

первинним і основним соціальним інститутом вважає сім’ю, яка претендує на 

окремий сформований соціальний ідеал. Нормальне функціонування шлюбно-

сімейних відносин має ціннісно-позитивні суспільні наслідки. Вони полягають 

у створенні передумов для блага всього суспільства сьогодні і на перспективу, 

забезпечуючи конструктивну комунікацію між поколіннями, передаючи 

позитивний соціально-історичний досвід та відіграючи виняткову роль у 

становленні особистості; 

- обґрунтовано, що в умовах світоглядного багатоманіття та 

невизначеності у християнстві посилюються позиції щодо діалогічності 

формату соціальної взаємодії. Діалог, що позначається як спілкування 

(комунікація), виступає як методологічна та аксіологічна основа філософських 

та богословських ідей, гіпотез і концепцій формування соціального ідеалу у 

сучасній християнській думці. Спілкування, що відбувається у двох основних 

вимірах: вертикальному (взаємозв’язок людини з Богом) і горизонтальному 

(спілкування між людьми) як діалогічна взаємодія людини з Іншим та іншими,  

має принципове значення для усвідомлення історичного розвитку й 

конфесійної традиційності християнського соціального вчення. Спілкування в 
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ньому розглядається як основа самого буття Церкви, як онтологічна і 

праксеологіна умова досягнення соціального ідеалу; 

- встановлено, що екуменізм як фактор розвитку християнства полягає 

у конвергентних процесах окремих сегментів християнства, які ведуть до 

порозуміння у площині світоглядних і суспільних протиріч. Сучасний 

екуменічний діалог помітно зміщується у площину підтримки соціальної 

активності людини та позитивного соціального розвитку. Нині він все більше 

розглядається як процес формування ціннісних основ соціального ідеалу, 

базовими для якого є інтенції, що спонукають до комунікації послідовників 

різних конфесій; 

- доведено, що просвітницько-виховна місія Церкви, базуючись на 

фундаментальних релігійних джерелах та практиках, має позитивні навчально-

виховні наслідки для формування духовно-моральної системи та 

інтелектуального потенціалу суспільства. Прагнення до моральної опіки 

суспільства забезпечується санкціонуванням ціннісної системи суспільного 

буття засобами релігійної освіти. З рівнем морального, інтелектуального та 

освітнього розвитку соціуму і окремої особи характерним чином пов’язане 

якісне дозрівання основ соціального ідеалу; 

- обґрунтовано, що християнська соціальна концепція як найбільш 

динамічний і дієвий сегмент християнського вчення заповнює нішу 

взаємопроникнення духовної культури та соціальної практики, продукуючи 

моральні та ціннісно-нормативні виміри діяльного функціонування сфери 

праці. Християнський етос праці має конфесійні особливості та виявилися 

фундаментальним виміром життєдіяльності для багатьох християн у пошуку 

балансу між матеріальним та духовним виробництвом і споживанням; 

- виявлено, що сучасний християнський соціально-економічний ідеал 

формується в контексті перманентних світових економічних і господарських 

криз. Він розглядається як цілепокладаюча діяльність окремого суб’єкта чи 

окремих організацій, у тому числі релігійних, та її результати. Його 

спрямованість на вирішення наявних соціальних і економічних проблем має 
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антропологічну основу –  визначає міру забезпечення матеріальних та 

духовних потреб людини для її гідного існування; 

- доведено, що політичний дискурс займає важливе місце у сучасному 

християнському соціальному вченні та діяльності християнської Церкви. 

Історичні та сучасні форми взаємодії політики і релігії, держави і Церкви є 

важливим чинником генерування і ретрансляції різних аспектів соціального 

ідеалу. Чутливість політики до різних суспільних змін створює умови для 

багатовекторності співвідношення політики і християнства. Сучасний рівень 

політичних процесів і трансформацій, факти взаємовпливу релігії й політики, 

небезконфліктні відносини між християнами спричинені колізіями суспільно-

політичної активності громадськості, державних та церковних лідерів, а також 

різним баченням шляхів та засобів розв’язання суспільних проблем. 

Уточнено: 

- положення про те, що соціальний ідеал у сучасному християнстві 

вважається ціннісно-важливим соціальним орієнтиром, що підтверджується 

цілісністю системотворчих компонентів, які об’єктивують тисячолітній 

історичний досвід християнської Церкви і творчий потенціал життєдіяльності 

християн; 

- тезу про те, що основні засади християнського богословсько-

філософського персоналізму сьогодні орієнтуються на гармонізацію 

особистого й суспільного. Ідеал людини у християнському вченні постає не 

лише як уявлення про абсолют, а і як реальне джерело моралі й моральності, 

процесуальних норм діяльності соціальних інститутів та життєдіяльності 

людини;  

- розуміння того, що образ жінки у сучасному християнстві виступає 

такою функціональною одиницею, навколо якої створюється широкий 

діапазон думок з приводу гендерної рівності та сексуальної моралі. Негласний 

консенсус християнських церков у мотивуванні суспільної ролі жінки та 

гендерної рівності, сакральності сексуальної моралі та засудження 

нетрадиційних сексуальних відносини свідчить про проблеми та суперечності 
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у розгортанні богословського діалогу у площині християнського вчення про 

сексуальну мораль;  

- сучасну концепцію соціального ідеалу, в якій простежуються спроби 

складного та суперечливого поєднання активізації християнства в напрямку 

функціонального відновлення релігійних духовних цінностей у суспільстві та 

творчих підходів до «викликів часу» світського життя. 

Набуло подальшого розвитку: 

- судження про те, що соціальний ідеал у християнстві, володіючи 

потенційним буттям, є джерелом постійних роздумів як за його сутнісним 

змістом, вказуючи на бажане сучасне і майбутнє, так і в сенсі можливості його 

практичної реалізації у соціальній дійсності, визначаючи цілепокладання 

життєдіяльності людини і суспільства. Вироблення найбільш виразних 

ціннісних орієнтирів соціального ідеалу відбувається на антропологічному 

ґрунті; 

- розуміння того, що формування соціального ідеалу є важливим 

досягненням християнської філософії та богословʼя, що дозволяє церквам 

критично осмислювати сучасний стан та тенденції розвитку суспільства, 

пропонувати такий альтернативний проект формування християнської 

соціальної дійсності, ідеалом якого є уявлення про особисту та суспільну 

есхатологічну реальність царства Божого; 

- дослідження специфіки конвергентних процесів у соціальних вимірах 

християнства, що ведуть до культурно-релігійного синтезу та екуменічного 

співробітництва у побудові загальних теорій соціального ідеалу; 

- розуміння того, що подальший розвиток християнської думки в 

інтерпретації соціальної дійсності буде виходити далеко за межі 

богословських теоретичних проектів. Він буде відображати здатність 

християнських церков знаходити дієві шляхи розв’язання різних 

життєвоважливих особистих та суспільних питань, що спричинені 

полікультурною різноманітністю світу. 
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Теоретичне значення дослідження. Автор уперше здійснив 

дослідження соціального ідеалу у сучасній християнській думці. Сучасні 

підходи християнських мислителів православної, католицької та 

протестантської конфесійних традицій до минулого, сучасного та майбутнього 

людини і суспільства сприяють поглибленню концептуального, предметного і 

методологічного обґрунтування філософської і богословської аксіологічної, 

антропологічної і соціальної теорії. Отримані результати дозволяють по-

новому осмислити сучасні соціальні концепції християнських церков та їх 

ідейний потенціал у виробленні теоретичних моделей соціального ідеалу. 

Результати теоретичного аналізу та підсумків дослідження можуть бути 

використані для реалізації нових стратегій розвитку соціального знання з 

метою гармонізації соціальних взаємовідносин в умовах полілогу культур, 

плюралізму думок та розмивання базових цінностей і моральних принципів. 

Практичне значення отриманих результатів. Проблема суспільного 

ідеалу має багатоаспектний характер і вимагає не лише різнобічного вивчення, 

а й включення в духовне життя суспільства. Теоретичний аналіз і практична 

реалізація нових стратегій розвитку соціального знання матимуть значимість 

у гармонізації соціальних взаємовідносин, яка вкрай необхідна сучасному 

суспільству, що знаходиться в умовах розмивання базових цінностей, традицій 

і моральних принципів. Розробка прикладних аспектів соціального ідеалу 

може сприяти оновленню та трансформації соціальної практичної діяльності 

християнських церков та конфесій в напрямку вирішення проблем суспільного 

життя. 

Результати дослідження можуть бути використані для розробки 

теоретичних курсів з підготовки релігієзнавців, богословів, філософів, 

істориків, політологів та багатьох інших фахівців. Основні ідеї та висновки 

дисертації будуть важливими у викладацькій діяльності при підготовці лекцій, 

підручників і посібників із таких дисциплін як «Релігієзнавство», 

«Богослов’я», «Філософія». Отримані результати дисертаційної роботи будуть 
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важливими для подальшого осмислення в наукових дослідженнях різних 

галузей знань. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є оригінальним 

дослідженням, висновки та положення наукової новизни автором здобуті 

самостійно (без співавторів) i відповідають основному змісту дисертації, а 

також поданим публікаціям. Ідеї, положення чи гіпотези інших авторів, які 

використані в дисертації для підсилення ідей здобувача, мають відповідні 

посилання згідно з науковими стандартами. Кандидатська дисертація на тему 

«Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі» була 

захищена 27 вересня 2007 р. у спеціалізованій вченій раді Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Д 26.001.43 за 

спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство, її матеріали у тексті докторської 

дисертації не використовуються. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація на здобуття 

наукового ступеня доктора філософських наук пройшла апробацію на 

засіданнях кафедри богослов’я та релігієзнавства факультету філософії та 

суспільствознавства Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова. Основні ідеї та положення дисертаційної роботи, її 

результати та висновки у формі доповідей були оприлюднені на 41-му 

науковому заході, зокрема: Міжнародна науково-практична конференція 

„Україна і Ватикан у розвитку вищої освіти і духовності” (Одеса, 2008 р.); IV 

Міжнародна науково-практична конференція „Видатні постаті науки, 

культури і освіти України” (Київ, 2008); Кулішеві читання з філософії 

етнокультури (присвячені 190-літтю від дня народження Пантелеймона 

Куліша) (Чернігів, 2009-2011 рр.); Міжнародна наукова конференція 

„Українство у світі: Україна є там, де живуть українці” (Чернігів, 2009 р.); 

Третій Міжнародний конгрес „Українська освіта у світовому часопросторі” 

(Київ, 2009 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 

науковців і студентів „Формування полікультурної мовної особистості в 

контексті нової парадигми освіти (Чернігів, 2010-2018 р.); Міжнародна 
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науково-практична конференція „Українознавство у світовому гуманітарному 

просторі” (Київ, 2010 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади 

наукових парадигм» (Київ, 2011 р.); Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих науковців: „Полілог культур: освітній і 

культурологічний аспекти” (Чернігів, 2012-2020 рр.); Міжнародна науково-

теоретична конференція: „Духовні цінності християнства в українській 

культурі: віхи тисячоліть (до 1025-річчя хрещення Київської Русі)” (Київ, 2013 

р.); VІ давньоруські історико-філософські читання пам’яті В.С.Горського 

„Філософські ідеї в культурі Київської Русі” (Чернігів, 2013 р.); Міжнародна 

наукова конференція „Християнська сакральна культура: історія і сьогодення” 

(Львів, 2014 р.); Наукова конференція: „Філософсько-освітня думка 

українських мислителів: історія і сучасність” (Чернігів, 2013 р.); 

Міжвузівський семінар „Філософія мови та мова філософії” (Чернігів, 2014 р.); 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Філософія і релігія в просторі сучасної культури» (Київ, 2014 р.); Круглий 

стіл «До 50-річчя з дня заснування кафедри культурології» НПУ імені 

М.П.Драгоманова (Київ, 2014 р.); Міжнародний симпозіум «Освіта і здоров’я 

підростаючого покоління» (Київ, 2016 р.); Міждисциплінарна всеукраїнська 

науково-теоретична конференція «Релігія, філософія, культура» (Чернігів, 

2015 р.); Круглий стіл „Актуальні проблеми вивчення, охорони та збереження 

сакральної спадщини Північнодніпровського Лівобережжя” (Ніжин, 2016 р.); 

Всеукраїнська міжпредметна науково-практична конференція: «Роль 

мистецтва в духовних, соціальних та педагогічних комунікаціях: історичний 

та сучасний вимір» (Чернігів, 2017 р.); Всеукраїнська наукова конференція V 

Філаретівські читання, приурочена до 500-річчя Реформації (Ніжин, 2017 р.); 

Міжнародна наукова конференція «Просвітництво та релігія: від 

протистояння до взаємодії», приурочена до 300-річчя з дня народження 

Георгія Кониського (Ніжин, 2017 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Стратегії та модуси соціального буття сучасної людини: захист 
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та допомога» (Чернігів, 2019 р.); Всеукраїнська наукова конференція 

«Унезалежнення православних та його вплив на релігійно-церковне і 

суспільно-політичне життя сучасної України» (Київ, 2019 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Єдність і автокефалія української церкви. Минуле-

сучасне-майбутнє» (Київ, 2019 р.); XIX Міжнародна науково-практична 

конференція «Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» 

(Канада-Україна, 2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Європейські антитоталітарні культурні практики» (Чернігів, 2020 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 33 одноосібні 

праці, із них одна монографія; 17 статей у вітчизняних наукових фахових 

виданнях, 6 – у зарубіжних наукових виданнях, а також виданнях, включених 

до міжнародних наукометричних баз і 9 статей в інших виданнях. 

Структура й обсяг дисертації. Структура дисертації зумовлена логікою 

дослідження, що випливає з його методології, мети та завдань. Робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг роботи становить 453 сторінки, із них 370 сторінок 

основного тексту. Список використаних джерел налічує 511 найменувань.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ 

 

1.1. Суспільний ідеал як предмет філософсько-релігізнавчого аналізу 

 

В останні роки у звʼязку з соціально-економічними, політичними, 

духовними перетвореннями в житті людини виникла потреба в осмисленні 

існуючих проблем у формуванні та розвитку суспільства. Руйнування ідеалів 

корпоративного співтовариства, що були домінуючими у ХХ столітті, брак 

нових філософських концепцій, практична невиправданість західної класичної 

та некласичної філософії у поєднанні з традиційними суспільними цінностями 

спричиняють світоглядний дефіцит запропонованих інтегральних цілісних 

шляхів духовно-морального та практичного розвитку суспільства. Недовіра до 

розумної цілепокладаючої діяльності людини дала поштовх процесу 

переосмислення основних світоглядних теорій, переоцінки суспільних ідеалів, 

активізації духовних пошуків, що дозволяють побачити нові горизонти 

особистого та суспільного майбутнього. 

У наукових працях предметом дослідження все частіше виступають 

фундаментальні ідеї, проблеми, що створюють основи для розвитку 

теоретичних знань. В останнє десятиліття з'явилися численні дослідження 

різних сторін суспільного ідеалу, що дозволяють виділити підстави 

актуальності філософсько-релігієзнавчого аналізу суспільного ідеалу: 

1. Інтенсивний розвиток науки і техніки, формування інформаційного 

суспільства та підвищення можливостей окремої особистості мати доступ та 

вплив на життя планетарного масштабу. 2. Відмова від класичних та 

традиційних ідеалів, плюралізм у підходах до його інтерпретації . 

3. Послаблення впливу гуманітарних наук та технократизація світогляду 

сучасного суспільства. 4. Панування офіційної ідеології марксизму-ленінізму 

у вітчизняній сфері знань ХХ століття. 5. Критика об’єктивізму в науці й 

філософії, суб’єктивізм як концепція ключової ролі внутрішнього особистого 
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фактору в бутті. 6. Відродження на пострадянському просторі втрачених 

можливостей Церкви й релігії у формуванні світоглядних переконань 

людини та вирішенні суспільних проблем, в першу чергу, моральних  [226, 

с. 160]. 

Для поповнення банку ідей теорії суспільного ідеалу важливими є 

роботи вітчизняних авторів другої половини XX – початку XXI ст. за різними 

напрямками філософської думки. Різні аспекти суспільного ідеалу як 

концептуальної моделі суспільного устрою та розвитку суспільства на основі 

християнських цінностей є об’єктом вивчення вітчизняних релігієзнавців, 

філософів, культурологів, соціологів, істориків: А. Арістової, В. Андрущенка, 

М. Бабія, І. Богачевської, М. Бойченка, В. Бондаренка, Т. Гаврилюк, 

О. Горкуші, В. Єленського, С. Здіорука, Н. Іщук, А. Колодного, Н. Кочан, 

П. Кралюка, В. Кременя, В. Любащенко, М. Мариновича, О. Недавньої, 

Г. Пирог, М. Поповича, О. Сагана, П. Сауха, В. Табачковського, В. Титаренко, 

Л. Филипович, Є. Харьковщенка, М. Черенкова, Л. Чорної, Ю. Чорноморця, 

В. Шинкарука, П. Яроцького та ін. Найбільш ґрунтовні дослідження пов’язані 

з потребою вирішення в теоретичному і практичному плані проблеми ідеалу 

як соціокультурного феномену в контроверзі дискурсу Модерну та 

Постмодерну провела Л. Чорна. Свої результати вона висвітлила в численних 

статтях, дисертаційній роботі та монографії «У пошуках ідеалу» [476]. 

Важливі питання соціальної роботи Церкви, взаємодії держави та 

релігійних організацій, питання інформаційно-комунікативного простору 

знайшли своє вагоме місце у роботах богословів та лідерів християнських 

церков, що діють в Україні: патріарх Філарет (Денисенко), кардинал Йосиф 

(Сліпий), кардинал Любомир (Гузар), митрополит Андрей (Шептицький), 

митрополит Володимир (Сабодан), митрополит Епіфаній (Думенко), 

митрополит Олександр (Драбинко), митрополит Мефодій (Кудряков), 

митрополит Дмитро (Рудюк), митрополит Борис (Гудзяк), архиєпископ 

Святослав (Шевчук), архиєпископ Іов (Геча), архиєпископ Євстратій (Зоря), 
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єпископ Віктор (Бедь), єпископ Гавриїл (Кризина), архимандрит Кирило 

(Говорун), протоієрей Георгій Коваленко та ін. 

Не дивлячись на те, вітчизняна наука та й саме українське суспільство 

сьогодні як ніколи потребує адекватних теоретичних проектів, вітчизняна 

філософська думка і сама проблема теоретико-методологічного аналізу 

феномена суспільного ідеалу, який залишається основою широкого дискурсу 

як у світській, так і в релігійних сферах, та необхідність його включення в 

понятійну систему соціально-філософських наук не знайшли належного місця. 

По-перше, практично немає робіт, присвячених дослідженню теоретико-

методологічних засад суспільного ідеалу. По-друге, суспільний ідеал 

розглядається лише відносно теоретичних підходів окремих філософів чи 

окремих феноменів, але немає досліджень, які б мали цілісний, 

узагальнюючий характер. По-третє, більшість наукових праць із даної 

проблеми стосуються розробки аксіологічної теорії в різних гуманітарних 

науках і значно менше досліджень присвячено вивченню суспільних ідеалів у 

філософській аксіології. По-четверте, багато дослідників історії філософії та 

соціальної філософії не виділяють у своїх роботах проблему суспільного 

ідеалу як особливу сферу філософських знань. По-п’яте, поза сферою аналізу 

залишаються релігієзнавчі проблеми, в межах яких розпочався широкий 

теоретичний пошук [226, с. 162]. Ціннісно-важливим бачиться звернення до 

соціального ідеалу в сучасному християнстві, користь якого підтверджена 

значним набором системотворчих компонентів, які узагальнюють 

колосальний історичний досвід творчої життєдіяльності людства. Тому для 

початку важливо звернутись до історії теоретико-методологічних підходів 

щодо феномена «суспільний ідеал» і включення його в понятійну систему 

філософсько-релігієзнавчих дисциплін. 

Філософів усіх епох, від античності до нашого часу, так чи інакше 

хвилювало питання про ідеальний устрій суспільства. Витоки різних 

ідеальних суспільних побудов знаходяться у міфологічних джерелах різних 

народів. Саме міфологія давніх греків, формування полісного державного 
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устрою та вільних громадян, що мали можливість займатися мистецтвом, 

філософією та наукою, створили умови для інтелектуальних побудов цілісного 

розуміння суспільного ідеалу. Греки починають замислюватися про більш 

досконале, альтернативне, ідеальне суспільство, що базується на уявленнях 

про справедливість і мудрість, адже існуючий уклад життя вже перестає 

відповідати їх основним інтересам та цінностям. 

Ідеальна держава античності, створена Солоном, Платоном, 

Аристотелем, Епікуром, Сенекою, Цицероном та ін., залежить від суспільно-

економічних умов рабства, вона спрямована не на соціально-економічні зміни, 

скасування механізмів нерівності та експлуатації, а на уявний ідеал «золотого 

століття», на чітке розмежування обов'язків у державі та жорстко 

детерміноване підпорядкування особистості суспільству. Базовою 

методологічною настановою для осягнення поняття «суспільний ідеал» є 

філософські ідеї Платона. Провідною ідеєю держави Платона є ідеал блага та 

справедливості для всіх. Держава стає ідеальною лише тоді, коли в ній будуть 

панувати філософська мудрість, а кожен громадянин буде діяти за 

покликанням власної душі, де будуть переважати сила, мужність та 

поміркованість. Хоча ідеї суспільного ідеалу (ідеальної держави) Платона 

[344] й не були практично реалізовані та часто сприймаються як утопічні, 

навіть тоталітарні, але саме вони заклали основи для теоретичних пошуків 

досконалого суспільства, в основу якого буде покладено суспільний ідеал, 

вироблений у результаті людських інтелектуальних і духовних пошуків та 

використання системи жорстких регулятивних засобів. Саме в середовищі 

греко-римської культури на основі давнього іудаїзму зароджуються 

християнські ідеї, які, виникнувши одного разу, стали світлом для духовної 

боротьби людини, вказали ідеали для становлення людини і суспільства на 

багато майбутніх століть.  

Подальший розвиток людства та його світоглядних вподобань дає все 

більш різноманітні джерела, орієнтири та напрямки в формулюваннях 

суспільного ідеалу. Епоха Середньовіччя змальовує ще більше розшарування 
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суспільства, на тлі якого уявлення про ідеальне суспільне буття складалися, 

насамперед, як уявлення про «Царство Боже». Саме в епоху 

ранньохристиянського Середньовіччя виникає такий ідеал, який багатьма 

дослідниками розглядається як суспільний ідеал, що охоплює в перспективі 

все людство. Середньовічна європейська культура, яка зростала та 

формувалася на аксіологічній основі платонізму, єдинобожжі й месіанському 

очікуванні, притаманному іудаїзму, поступово утверджувала християнський 

суспільний ідеал. Теоцентричність християнського середньовічного 

світогляду проголошує вищою чеснотою для людини дотримання заповідей 

Божих, виконання волі Божої. В силу авторитету серед віруючих як одного із 

Отців Західної Церкви саме погляди Августина Блаженного [63, 64] були 

довгий час найбільш важливими у вирішенні суспільного ідеалу і розумілися 

як боротьба «Граду Божого» та «Граду Земного», що переносилась у 

поцейбічну площину. Християнська Церква визнавалась єдиним джерелом 

суспільного благополуччя. Властивий Августину фаталізм обмежується у 

вченні Томи Аквінського [445]. Він визнає свободу – свободу волі в діях 

людей, що займаються різними видами встановленої Богом діяльності від 

духовної (служителів церкви), що є найбільш цінною, до фізичної (більшості), 

яка спрямовувалась на благо суспільства як цілого та кожної людини зокрема. 

Томізм, що проголошується офіційною католицькою філософією, заклав 

основи подальшого цілісного розуміння суспільного ідеалу в західному 

християнстві. 

Суспільний ідеал у філософії епохи Відродження намагаються подати 

через подолання суперечності «Царство Боже» – «Царство Земне». 

Інструментом оновлення світогляду стали ідеї не соціального походження та 

статусу, а особисті якості, здібності, активність, свобода волевиявлення і, 

разом з тим, прагнення до вигоди, самозбереження, себелюбство, тобто 

перспективи для розвитку та реалізації людської особистості, вбачаються як 

ідеальний суспільний устрій. Суспільним ідеалом проголошується 
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громадянський гуманізм, що пропонує ідеал земної людини на зміну 

трансцендентного ідеалу Бога. 

В XV-XVI ст. пошуки суспільного ідеалу як критика суспільного ладу, 

що ґрунтувався на приватній власності, прагненні до соціальної рівності, 

соціальної захищеності індивіда, привели мислителів до соціальної утопії 

(Т. Мор, Т. Кампанелла, Ж. Мельє, Г. Маблі, Е.-Г. Мореллі та інші). Утопічні 

суспільні ідеали, де життя є щасливим і благополучним, сповнене чеснот і 

благородства, де переваги надаються активному життю громадянина, де 

багатство розуміється як основа держави саморозвитку та самореалізації, що 

побудована на засадах праці, народовладдя, справедливості і підпорядкування 

особистих інтересів колективним, заклали основи класичного ідеалу 

Просвітництва (Вольтер, Ш. Л. Монтеск’є, Ж-Ж. Руссо): формальна рівність 

перед законом, розвиток приватної власності, буржуазний підхід до держави і 

т. д. Суспільним ідеалом проголошується громадянський гуманізм. Дійсним 

вираженням тенденції розвитку прогресивних відносин стало «Царство 

розуму», що проявлялось через призму інтересів буржуазії та отримало 

філософське втілення в системі раціоналізму. 

Соціальний лад (соціалізм), заснований на колективній власності як 

запоруці суспільного розвитку, державна організація виробництва і розподілу, 

державне управління вихованням громадян, а також поряд з цим залучення 

вчених та народу до здійснення управління державою, в подальшому набували 

форми соціальної теорії в роботах Сен-Сімона, Фур’є і Р. Оуена. 

Світогляд Нового часу (Ф. Бекон, Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк) 

базувався на засадах наукового сприйняття світу, перевагах людського 

мислення, знань, практики, де головна роль надавалась науковому прогресу 

перед традиціями, міфами або містичними забобонами. Людина набувала 

безмежної віри у саму себе, у здатність перетворити суспільне життя у 

бажаному напрямку. Суспільний ідеал розумівся як такий суспільний порядок, 

що забезпечує людині плідний природний розвиток. 
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У німецькій класичній філософії (І. Кант, Й. Г. Фіхте, Ф. В. Й. Шеллінг, 

Г. В. Ф. Гегель) ідеал перетворився в явище раціонального порядку, як прояв 

вищого розуму, духу, ідеї. Соціальна наповненість ідеалу відходила на другий 

план. Для І. Канта [210] ідеал – це категоричний імператив, внутрішнє веління. 

Для людини характерна свідома діяльність у злагоді з вищим сенсом. Ідеал – 

це уявлення про кінцеву досконалість людського роду, це така форма 

людського розуму, в якій втілюється його здатність мислити, гранична 

досконалість чого-небудь. Ідеал непізнаваний, адже будь-яка спроба 

раціонального осягнення вищих основ буття (Бог, свобода, загальне благо 

тощо), наштовхується на нерозв’язні суперечності (антиномії). Але хоча 

ідеали і непізнавані, вони все-таки необхідні людині в якості еталонів, 

критеріїв, регуляторів діяльності. 

У період розкладу феодальних відносин та інтенсивного розвитку 

капіталізму мислителі XVIII століття (Ж. Ламетрі, П. Гольбах, К. Гельвецій, 

Д. Дідро) під впливом народного невдоволення соціальною і майновою 

нерівністю, зосереджуючись на ідеях натуралізму, на природних потребах і 

бажаннях людини, сформували новий ідеал, за яким людині дозволяється 

робити те, що вона може і хоче, до чого її призначила природа. Суспільний 

ідеал поступово трансформується від раціонально-теоретичного утопічного 

осмислення до розроблення практичних шляхів його втілення в сучасному і 

майбутньому як окремого суспільства, так і світового, єдиного ідеального 

співтовариства. 

У ХІХ на початку ХХ століття філософська думка вносить свої 

корективи розуміння ідеалу. Так, К. Маркс і Ф. Енгельс, проголосивши ідеал 

комунізму, сподівалися на покращення суспільного ладу і мріяли про 

встановлення нових суспільно-економічних відносин, де буде ліквідована 

приватна власність на засоби виробництва, експлуатація людини людиною, а 

результати праці будуть ділитися між усіма членами суспільства, завдяки 

справедливому розподілу, а не привласнюватись окремими привілейованими 

особами.  
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У XX столітті соціальна доктрина християнства, соціальна думка 

Церкви, християнська соціологія завдячує своїм розвитком у питанні 

соціального ідеалу відомим християнським богословам: Карлу Барту, Дитриху 

Бонгефферу, Карлу Ранеру, Мартіну Лютеру Кінгу, Юргену Мольтману, 

Рейнольду Нібуру, Джону Мюррею, Анрі де Любаку, Роуену Вільямсу, Гансу 

Кюнгу, Річарду Хейзу, Томасу Бремеру, Дональду Карсону, Діармайду 

Маккалоху, Мірча Еліаде, Хосе Касанові та ін. 

Еволюція уявлень про суспільний ідеал на вітчизняному ґрунті за 

відомих причини помітно відрізняється від цього процесу в Західній Європі. 

Абсолютизм в Російській імперії поширювався на всі без винятку сфери 

суспільного життя, звідси й ірраціональна специфіка еволюції суб'єкта 

суспільного ідеалу, що проявилася в тому, що у становленні ідеалу не було 

індивідуалізму та приватності. Проблема суспільного ідеалу розумілася та 

висвітлювалася на релігійних основах, адже для більшості філософів 

християнський світогляд був тим стрижнем, до якого тяжіла вся інша 

філософська і суспільна проблематика. Вважалося, що релігія справляє 

найістотніший вплив на людину при формуванні ідеалів. Вона переконує, що 

світ рухається в напрямку досконалості як Божого задуму, що можна 

досягнути завдяки припливу Божої благодаті та в значній мірі залежить від 

активних дій, добрих старань та зусиль людства [254]. 

Так, в етимологічному словнику російської мови А. Семенова [396] 

вказано, що слово «ідеал» потрапило до російської мови з німецької на 

початку XVIII століття. В Росії спочатку з’явився прикметник «ідеальний», а 

саме слово «ідеал» зі значенням «досконале втілення чогось» набуло 

поширення лише в 20-ті роки XIX століття. Найбільший внесок у створення 

оригінальної філософської теорії суспільних ідеалів здійснений в працях: 

О. Хомʼякова, І. Кириєвського, М. Данилевського, К. Леонтьєва, 

В. Соловйова, М. Бердяєва, С. Булгакова, П. Новгородцева, С. Франка. Значна 

роль у процесі теоретичного осмислення проблеми суспільного ідеалу в історії 

філософії належить таким відомим представникам філософської культури 
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минулого, як: М. Бердяєв, О. Введенський, В. Зеньковский, М. Зернов, 

С. Левицький, М. Лоський, Г. Флоровський, Є. Трубецькой, Г. Шпет та ін. 

[401]. 

Прикладом теорії, що має, на наш погляд, сучасне актуальне 

філософсько-релігієзнавче значення, є дослідження проблеми суспільного 

ідеалу в працях П. Новгородцева [310]. Теорія суспільного ідеалу 

П. Новгородцева – важлива для обговорення та подальшої розробки даної 

проблеми як на початку 20-го століття, так і сьогодні. Питання, проаналізовані 

у його роботах, є близькими для нас, адже у них знайшли відображення 

найбільш значимі аспекти категорії суспільного ідеалу, його пізнання, оцінка 

та аналіз шляхів реалізації, що надає подібному підходу характер теоретичної 

підстави сучасної концепції ідеального суспільства. 

Вітчизняна філософська думка (Г. Сковорода, Т. Шевченко, 

П. Юркевич, І. Франко та ін.), на відміну від західноєвропейської, ніколи не 

лежала в сфері суто теоретичного, неупередженого пізнання світу. 

Становлення суспільного ідеалу відбувалося як у межах релігійних образів, 

так і в опозиційності до світогляду економічно і політично панівного класу. 

Вважалося, що утвердження суспільного ідеалу повинно відбутися відповідно 

до Закону Божого, свободи, справедливості, правди, народної волі, єдності й 

злагоди, що буде результатом героїчних зусиль проти соціальної 

несправедливості. 

Проблема суспільного ідеалу як одна з найважливіших у соціальній 

філософії, вперше стала предметом систематичного дослідження у радянській 

філософії на початку 60-х років XX століття. Суспільний ідеал визначався як 

зразок, норма, ідеальний образ, від якого залежить спосіб і характер поведінки 

людини і суспільства, як загальна форма цілепокладаючої діяльності; 

вказувалося на те, що ідеал має глибоке соціальне значення. З середини 70-х 

років проблема суспільного ідеалу зайняла одне з центральних місць у 

дослідженнях, що були пов'язані з практикою ідеологічної боротьби, зі 

спробою обґрунтувати переваги комуністичного суспільного ідеалу, показати 
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місце ідеалу в структурі ідеології, його зв'язок з часом, діалектику мети і 

засобів втілення ідеалу. Уточнювалося поняття «суспільний ідеал», 

розроблялася методологія його соціально-філософського аналізу. 

Тим не менш, радянська соціальна філософія (історичний матеріалізм) 

(Д. Дубровський, Е. Ільєнков, В. Коровін, Р. Косолапов, С. Туманов, 

Д. Черкашин, О. Яценко та ін.) не виробила до кінця 80-х років єдиної 

концепції, вказавши на непослідовний зв'язок аксіологічного аспекту 

суспільного ідеалу з його пізнанням і здійсненням в реальній дійсності, 

висловивши сподівання, що намічений підхід до розгляду суспільного ідеалу 

буде розроблений соціальними філософами в перспективі. Проте надалі 

процес вивчення цієї проблеми був перерваний глобальними змінами у всіх 

сферах суспільного життя, що відбувалися в нашій країні до початку 90-х 

років. Необхідність вироблення нових суспільних ідеалів, що створюють 

передумови для виходу з кризової ситуації, зробила проблему суспільного 

ідеалу однією з найбільш актуальних. Осмислення нових соціально-

політичних реалій зажадало і перегляду методології соціально-філософських 

досліджень, на що вказували вітчизняні вчені, і безпосереднього зв'язку 

філософії з політичним життям суспільства. 

Суспільний ідеал як образ досконалості постає на аксіологічній основі 

життєдіяльності. Суспільний ідеал – це таке явище, яке тотожне своїй 

сутності. Сутність даного явища не завжди розкривається у всій своїй повноті, 

стає доступною на емпіричному чи раціональному рівні. Суспільний ідеал – 

це не відображення об’єктивної реальності, а навпаки – відповідність тому, 

якою вона повинна бути, і уявлення про неупереджені шляхи зміни існуючого 

суспільного стану. Адекватно відображаючи бажану реальність, він визначає 

цілепокладання людської діяльності, адже ідеал виходить за межі дійсності, 

володіючи потенційним буттям [226, с. 160]. 

Перетворення ідеалу в дійсність, його перехід від потенційності до 

реальності, вихід сутності явища на поверхню проявляється у видимих 

феноменах дійсної життєдіяльності суспільства (людини), але оскільки сутність 
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у всій своїй повноті залишається недосяжною, то світ явищ перетворюється на 

свою протилежність. Він проявляє себе в нових ідеальних утвореннях. І такий 

процес безкінечний, що пояснює значну кількість ідеалів, які існують як 

одночасно, так і змінюють один одного в різні історичні епохи. 

Ідеал як будь-яке філософське поняття отримує конкретно-змістовне 

визначення в межах тієї чи іншої філософської системи. Але майже всі вони 

сходяться у тому, що ідеал – це уявлення про суспільний устрій, вищу, кінцеву 

мету, реалізація якої забезпечує найвище щастя людини. Якщо формальне 

визначення ідеалу не викликало суперечностей, то питання суспільних 

інтересів, конкретного змісту ідеалу, джерел їх формування і шляхів 

досягнення, відношення до дійсності, їх роль і значення в практичній 

діяльності відобразились в широкій науково-теоретичній і часто практичній 

дискусії [511, с. 118]. 

Багато християнських лідерів, громадських діячів, філософів, політиків 

прагнули не тільки виявити шляхи формування ідеалу, але і розкрити способи 

його практичної реалізації. Слід наголосити, що ідеал в суспільному чи 

особистому житті людини може мати як позитивний, так і негативний, навіть 

руйнівний характер. Ідеал можна визначити як цілепокладання тієї чи іншої 

людини (спільноти), що принципово розходяться у розумінні добра і зла, 

світла і темряви, а ще більше в засобах і шляхах їх досягнення. Якщо людина 

бездумно, некритично приймає ідеал, що нав’язується їй найближчим 

оточенням чи суспільством у цілому, то він перетворюється на хибний. Навіть 

ідеал, що домінує в цей час і в цьому місці, може бути небезпечним, оскільки 

часто не відповідає природі людини, суперечить життєвим цінностям. 

Протягом століть між філософами йшли суперечки не лише щодо 

сутності ідеалу, а й принципів його формування. Ідеали формуються як 

стихійно в повсякденному житті людини, так і свідомо у філософських 

соціальних, політичних, етичних, естетичних, богословських теоріях. Разом із 

тим, між ними існує взаємозв’язок: ідеали, сформовані теоретиками, 
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виражають стихійно виникаючі ідеали на більш високому рівні в теоретичній, 

систематизованій, логічній, доведеній формі. 

Суспільний ідеал має головну властивість, що полягає в тому, що між 

творцем ідеалу і його носієм, повинен бути тісний взаємозв'язок. Найвищий і 

досконалий ідеал може стати граничним побажанням, плодом філософського 

мислителя на суспільні теми, якщо він не співзвучний із духовним досвідом, 

соціальною зрілістю, особливостями національного характеру того, кому він 

адресований. Суспільний ідеал не можна нікому дарувати, його не можна ні в 

кого запозичити, він є плодом співтворчості соціального мислення і 

соціального духу. Суспільний ідеал, що є результатом духовного досвіду 

суспільної свідомості, не може бути строго структурований і описаний з 

погляду його змісту. 

Розвиток ідеалу включає в себе наступні моменти: формування ідеалу, 

що пов’язане з пізнанням істини і модифікацією дійсності на її основі, 

розповсюдження ідеалу, його реалізація і руйнування. У результаті ми 

отримуємо «діалектичну спіраль» в ході зміни поколінь у процесі формування 

та розвитку ідеалів. Можна припустити, що будь-які ідеали формуються 

подібним чином. Тобто для кожного наступного ідеалу в ролі селектора 

виступатиме попередній [83]. 

Проблема суспільного ідеалу не може бути розкрита та зрозуміла без 

урахування релігійного чинника, який є визначальним для більшості соціальних 

мислителів. У багатьох соціальних філософів християнський світогляд є тим 

стрижнем, до якого тяжіє вся інша філософська і суспільна проблематика. 

Християнська віра для деяких філософів перетворилася з об'єкта теоретичного 

аналізу в царину духовного служіння і плід діяльності, як, наприклад, для 

С. Булгакова, що став священником. Слід брати до уваги, що релігійно-

філософська думка, вирішувала складне філософське питання співвіднесення 

ідеалу земного з небесним [67, 254, 397]. 

При аналізі природи, сутності категорії «суспільний ідеал», осмисленні 

шляхів його формування необхідно звернутися до поняття «ідеал». Вся історія 



 

 

44 

філософії демонструє намагання пояснити, що таке ідеал. Ідеал має різні назви 

у філософії: «благо», «форма споглядання», «дух епохи», «культурний зразок 

або стандарт цінності», «душа культури», «бажане майбутнє» і т.д. У цілому 

ідеал як основа цілепокладаючої діяльності виступає у всіх сферах суспільного 

буття – соціальній, політичній, моральній, естетичній и т. д. На основі 

моральних цінностей, норм, оцінок життєдіяльності утворюється суспільний 

ідеал. 

Отже, суспільний ідеал – це образ досконалого суспільства, що є зразком 

та ціннісним орієнтиром для життєдіяльності людей. Він репрезентує собою 

певну систему уявлень, за допомогою яких відбувається моделювання певного 

ідеального типу суспільства, бездоганного соціального порядку, який 

відповідає духовним, моральним, науковим, економічним, політичним 

потребам й інтересам суспільства та особистості. Він формується на основі 

умов, в яких проживає людина, тих необхідних змін, яких вона потребує і 

здатна досягнути за чітко визначеним сценарієм. 

Необхідність практичної легітимізації надійного соціального ідеалу у 

світоглядному, теоретичному та соціально-практичному значенні, спричинена 

тим, що саме він слугує критерієм сприйняття реальності та спрямовує 

людську поведінку у всіх відомих сферах суспільної активності. Сьогодні 

нормальне суспільство, на думку Є. Яхніна, не може жити і розвиватися без 

створення і розповсюдження єдиної моральної загальнолюдської ідеології, без 

урахування християнських ідеалів. Навіть найбільші сучасні скептики серед 

вчених, політиків, діячів мистецтва, звертаючись до релігії щиро, традиційно 

чи кон’юнктурно, не тільки визнають існування в умах людей Бога, а й 

надають цьому велике соціальне значення [510, с. 23, 28]. 

1.2.  Ціннісний контекст суспільного ідеалу у християнстві 

 

Звернення до християнських цінностей сучасного світу декому здається 

занадто архаїчним. Проте, як показує практика, розвиток світового 

співтовариства значною мірою залежить від глибини осмислення невичерпних 
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потенціалів багатогранної і суперечливої реальності соціальних явищ і 

процесів. Системні зрушення та істотні перетворення, що відбуваються 

впродовж останніх десятиліть, звільнили світогляд від багатьох політичних і 

економічних стереотипів, закоренілих переконань і ціннісних орієнтацій. 

Природно, що в нових умовах цивілізаційного розвитку, суттєво виріс інтерес 

до духовної сфери суспільства, виникає потреба перегляду як нових, так і 

універсальних соціальних констант. Історичні корені християнських 

цінностей соціально ідеалу відображаються у культурі, моралі, нормах, 

формах, функціях, цілях суспільних інститутів та їх взаємозв’язках, 

ментальних рисах духовно-практичного освоєння світу і осмислення 

дійсності. 

Тривала історія показує, що християнство не лише узагальнює цінності, 

але і завдяки можливості людини розкрити свій потенціал у всіх сферах 

життєдіяльності, визначає способи виробництва і засвоєння нею нових істин 

та ідеалів. Формування нових підходів до інтерпретації соціального ідеалу в 

християнстві є свідченням історичності характеру аксіологічного вчення, в 

якому виражається творіння і творчість як спосіб мислення та поведінки, 

пошуків компромісів між людиною, суспільством і Церквою. 

Християнська Церква постійно тримає у фокусі своєї уваги процеси, що 

відбуваються в різних суспільних сферах, і намагається оперативно 

висловлювати власне відношення до них у наукових статтях, монографіях та 

офіційних документах. Богослов’я та християнська філософія завжди 

осмислює будь-які соціальні процеси і навіть починає їх осмислювати тоді, 

коли їх ще немає, але вони можуть з’явитися у майбутньому. Будь-яка 

суспільна проблема – це не проблема, де Церква стоїть осторонь, її вектор 

функціонального впливу завжди має чітку соціальну спрямованість, що у своїй 

основі зорієнтована на так звані суспільні «зони особливої уваги» [142, 33-

268].  

До переліку проблем, що найчастіше згадуються в християнському 

дискурсі, відносяться: 1) породжені гострими моральними колізіями, 
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передусім, життя і смерті, здоров’я, свободи, честі й гідності людини; 

2) ставлять людину перед складним вибором цінностей демократії, соціальної 

справедливості; 3) проблеми, що мають економічне підґрунтя: соціальна 

прірва між бідними і багатими, експлуатованими та експлуататорами; 

4) прояву негативних, тривожних характеристик у різних соціальних сферах: 

неписьменність, безробіття, хвороби, голод, гострі житлові проблеми, 

демографічні й екологічні кризові явища, різні форми експлуатації, 

економічного, соціального, політичного, а також релігійного утиску людської 

особистості та її прав, різного роду дискримінації тощо. 

Соціальні відносини формуються в контексті ціннісного консенсусу, що 

виражається в оформленні партикулярних, універсальних, легітимних, 

авторитетних і навіть опозиційних цінностей. На думку М. Черенкова, 

найважливішими та актуальними положеннями християнського соціального 

вчення є: свобода та гідність особистості, рівність усіх перед Богом, співчуття 

і солідарність з іншими та інші універсальні та базові цінності. «З цих 

цінностей походять істини іншого, більш широкого кола – права людини, 

пріоритет загального блага, приватна власність, раціональне впорядкування 

суспільного життя, десакралізація влади, відокремлення Церкви від держави, 

заохочення активності і підприємливості» [470, с. 10-11]. 

Соціальний ідеал виступає як уявлення про ідеальний устрій суспільного 

життя, що включає в себе не лише мету та шляхи розвитку суспільства, а й 

найбільш значущі світоглядні установки, які спираються на християнські 

цінності, що знайшли своє відображення на ментально-історичному рівні 

гармонізації суспільства. Універсальна системоутворююча життєздатність 

соціального ідеалу полягає у здатності виконувати целепокладаючу функцію 

в житті людини, тому його пошук не обов’язково веде до відмови і 

заперечення звичних ідейних концепцій. Але часто вони підміняються 

поглядами, що породжені нестабільністю та конфліктністю світових 

соціально-економічних і соціально-політичних систем. При цьому, як показує 

теорія і практика, пряме нав’язування, штучне копіювання відомих суспільних 
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моделей, без урахування специфіки власного культурно-історичного досвіду, 

призводить здебільшого до негативних наслідків. 

Біблія як основне джерело християнського вчення не дає відповіді на 

багато важливих соціальних питань сучасності, адже неможливо було в перші 

століття християнського літочислення розмірковувати над тими проблемами, 

з якими стикається людство зараз. Християнські цінності не зводяться лише 

до євангельських заповідей і моральних принципів. Вони, завдяки своїй 

довершеності, є джерелом постійних роздумів як за сутнісним змістом, так і в 

сенсі можливості бути реалізованими у будь-якій життєвій ситуації. Тому 

пошук аксіологічних основ соціального ідеалу вимагає звернення 

християнських мислителів не лише до біблійних істин, а до вчення Отців 

Церкви, християнських теологів, вчителів і проповідників, що мають 

конфесійні особливості. Для вивчення безперервності християнського досвіду 

Г. Флоровський запропонував метод «сучасного прочитання Святих Отців і 

вчителів Церкви». Використання Святоотцівських праць, на його думку, 

полягає не у поверненні до певних абстрактних ідей і тверджень, а у 

необхідності їх дотримання при вирішенні церковних, суспільних, 

індивідуальних духовних проблем в життєвій практиці та максимальній їх 

проекції у майбутнє. Але такий підхід, на його думку, не повинен включати 

так звану адаптацію стародавніх істин до сьогодення або їх сучасну 

інтерпретацію [443, с. 379, 381]. 

У своїх наукових розвідках Г. Пирог [339] пропонує власну структуру 

християнських цінностей. Пріоритетною цінністю, абсолютом, початком, 

основою і сутністю всього визнається Бог. Вищим благом для християнина є 

Богооткровенна істина про Пресвяту Трійцю, яка є джерелом і усіх інших 

цінностей. Бог визнається об’єктивно існуючою ідеальною метою як в 

метафізичній, так і в соціальній площині, є сенсом усіх позитивних людських 

прагнень. Шанування й служіння Богу, наслідування й уподібнення Йому, 

особиста зустріч з Ним дає фундаментальні підстави для створення соціальних 
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та особистих сенсів і ціннісних орієнтирів. Особливе місце тут займає 

особистість Ісуса Христа. 

Наступну групу християнських цінностей утворюють цінності-цілі, що 

визначають генеральну лінію життєдіяльності віруючої людини, тобто 

вирішують проблему сенсу життя як співвідношення конечності фізичного і 

безкінечності духовного буття людини, питання смерті й безсмертя. Ідея сенсу 

виходить із кінцевої цілі існування людини і вирішується на користь 

есхатологічної перспективи безсмертя душі та Царства небесного, а 

тимчасовим матеріальнім благам відводиться підпорядковане значення. Шлях 

досягнення безсмертя уподібнюється з жертовністю, яка пронизує сакральну 

сторону духовності людини. 

Третя група – це цінності-засоби. Вона є найбільш насиченою і 

суперечливою для різних конфесій, адже пропонує християнам такий набір 

способів життя, що дозволять досягнути ідеалу спасіння. Принциповим і 

спільним для всіх християн є віра, яка у суспільному житті виступає 

узагальненим показником спрямованості інтересів, духовних потреб, запитів 

особистості. Віра, на думку Є. Подольської, включає в себе такі компоненти: 

смисловий (визначає сутність буття і ціннісне відношення до нього); 

емоційний (переживання людиною свого взаємозв’язку з цінностями); 

поведінковий (виявляється в готовності до активної життєвої позиції). 

Істотним є той факт, що віра є ірраціональним феноменом, який апріорі надає 

особистості особливу значущість тих цінностей, які людина вільно обирає у 

своєму власному житті [347, с. 86]. Вищою домінантою християнських 

цінностей, джерелом віри, початком християнського світогляду, абсолютним 

імперативом морального закону і основою соціального ідеалу є любов. 

Четверта група – визначає важливі сторони реальної життєдіяльності 

людини, соціальні відносини, працю тощо, які потребують релігійної 

інтерпретації. Це свідчить про обґрунтованість в християнській теології не 

лише цінностей трансцендентного світу, а й земних благ, в тому числі 

матеріальних, тобто визнання всіх проявів буття як Творіння Божого. 



 

 

49 

Необхідно зазначити, що християнська аксіологія не намагалася 

визначити структуру, класи чи рівні цінностей, адже принциповим для неї є 

пріоритетність власне християнських цінностей над усіма іншими. Вони 

мають божественне походження і повинні сприйматися як заповіді «не від 

світу цього», як «дар небес». Християнське розуміння цінності ґрунтується на 

ідеї блага, як того, до чого прагнуть, щоб досягти досконалості. 

На думку провідних сучасних християнських богословів та філософів, 

найвищою цінністю, принципово відмінною від наявної сфери дійсності, 

абсолютом, початком і сутністю всього визнається істина про Бога, що є 

джерелом і усіх інших цінностей. Базовими для віруючих є слова Ісуса Христа: 

«Тож будьте досконалі, як Отець ваш небесний досконалий» (Мт. 5: 48). 

Розпочинаючи з виникнення, формування та поширення, християнство 

запропонувало проголошену у вченні Ісуса Христа нову ціннісно-моральну 

систему. Її потенціал є настільки потужним, що дякуючи своїм універсальним 

духовним ідеалам, вона кинула виклик старому світу і залишилась актуальною 

для свідомості й культури всієї історії людства.  

Біблійні заповіді і моральні принципи стали джерелом постійних 

роздумів як за своїм сутнісним змістом, так і в сенсі можливості вирішення 

соціально важливих питань сьогодення. Як стверджує Є. Дулуман, 

«євангельський Ісус Христос» увібрав у себе «різноманітні – суперечливі і 

несумісні один з одним – світоглядні, соціальні, філософські, класові погляди» 

і на протязі століть «демонстрував і до цього часу демонструє свою живучість 

у релігійній свідомості віруючих християн. У тексті Євангелій віруючий міг і 

може зараз знайти собі такого Ісуса Христа, який в найвищій мірі 

божественного Абсолюту відповідає його власним звуженим ідеалам і 

смакам» [160, с. 256-257]. Ісус Христос створює фундаментальні засади для 

виникнення соціальних та особистих ціннісних орієнтирів. З одного боку, 

релігійна домінанта людини орієнтована на визначення меж досконалості Бога 

і вторинності, залежності людини від волі Бога. З іншого боку, християнство 

задає високу шкалу оцінки життєдіяльності людині, її призначення у світі, 
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істотно зміщуючи пріоритети повсякденності в сторону духовності [252, с. 9-

10]. 

Найвищою цінністю для віруючої людини, принципово відмінною від 

наявної сфери дійсності, що входить з нею в протиріччя, є ясно виражене 

уявлення про трансцендентне. У його межах соціальний ідеал трактується як 

існуючий об’єктивно і дається людині безпосередньо в її духовному досвіді. 

Дар духовного досвіду людини як прояву її особистого подвигу, драми 

порятунку відволікав увагу християнських теоретиків від соціальних питань, 

які не мали для них принципового значення і були рідше проявом людської 

гордині, гріха, відступництва. Тому боротьба із соціальним злом, вищою 

мірою якої залишалось смирення плоті, зречення світу, аскеза, передбачала 

присутність та активну діяльність християнської Церкви в світі у напрямку 

зростання впливу на суспільство. Вироблення концепції досконалого 

суспільства санкціонувало інший погляд на порятунок людини не як втечу від 

світу, а як особисту життєствердну позицію, що сприяла соціальному і 

політичному реформуванню. Цінність людини є поняттям, що визначається в 

залежності від тих відносин,  в яких знаходиться людина. Тому будь-який 

зв'язок людини з Богом, свідомий чи несвідомий, позитивний чи негативний, 

на думку Джонсона Томаса, вже дає особистості безмежну цінність, яка вже є 

даром, незалежно від виконання нею суспільних функцій [433, с. 24]. Творча 

діяльність стала для людини головним засобом прославлення Бога. 

У межах власної ціннісної системи християнство зуміло сформулювати 

такий суспільний ідеал, що дозволив мотивувати перетворення всього світу і 

санкціонував досягнення в соціально-економічному, соціально-політичному 

житті й культурі в цілому. Найбільш дієвою силою у формуванні соціального 

ідеалу сучасної західної людини, на думку багатьох вчених, є ідеї, 

проголошені з часів Реформації. Доля кожної людини, стверджують 

протестантські вчителі, залежить не тільки від Божої волі, але й від життєвих 

обставин, що спонукають до соціальної активності. Презумпція спасіння стає 

можливою, якщо покликання кожної людини буде виконано в її житті до кінця. 
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Відмінні від католицьких та православних істини рівності всіх людей перед 

Богом у можливості порятунку, стали причиною переосмислення природи 

людської особистості та формування таких духовних ідеалів, що вимагали 

впорядкованості світу життєдіяльності людини, що мав абсолютно земний і 

повсякденний характер [111, с. 93, 97]. 

Повсякденність починає виступати важливим аспектом, атрибутом 

соціального буття, областю безпосередньої присутності суб'єкта, демонструє 

найістотніші зв'язки особистісного буття і буття суспільного, виражає 

включѐність людини в суспільну систему в якості повноцінного його члена. 

Соціально-філософські виміри повсякденності пов'язуються з комунікативним 

функціонуванням і взаємодією соціальних суб'єктів. Макс Вебер [110] писав, 

що протестантське вчення виступило проти прагнення до багатства як 

самоцілі і разом з тим розірвало кайдани стремління людини до збагачення, 

перетворюючи його не тільки в законне, а й угодне Богові заняття. У багатстві 

як результаті професійної діяльності воно бачило Боже благословення і разом 

з тим раціональність з економічної точки зору способу життя. Пошук 

порятунку в загробному житті за допомогою виконання своїх професійних 

обов’язків як покликання став джерелом економічних і політичних успіхів, 

бурхливого розвитку країн. 

Протестантське вчення поступово формує ідеал людини як самостійної 

економічної одиниці, а її підпорядкування громадським інтересам 

переміщується на другий план. Протестантизм відповідально й наполегливо 

відмовляється від будь-якого імперативного розуміння моралі й доводить 

можливість кожної людини самостійно, без посередників осягнути істину. Він 

визначив ціннісні аспекти економічної діяльності, що акумулювались в 

християнський соціальний ідеал. Зрозуміло, що ідеї, спрямовані на усунення 

соціального зла і створення універсальних умов для побудови щасливого 

суспільства, не є надбанням виключно протестантизму. 

У сучасному світі традиційні християнські цінності самостійно не 

можуть виконувати соціально важливі функції, адже вони не розглядаються 
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окремо від загальнолюдських, культурних, духовних, етичних та естетичних 

світоглядних пріоритетів людини та не відносяться до числа основних 

факторів вирішення важливих соціальних проблем. Цінності християнської 

моралі за будь-яких умов не повинні розходитися з реальними вимогами 

соціального аспекту моральності. Саме існування духовності і моральності 

означає здатність особистості самостійно усвідомлювати відповідність своїх 

вчинків і рішень ціннісному змісту життєвих орієнтирів та мотивації 

соціальної діяльності. Їх результат відображається у розумінні змісту, форм 

реалізації та функціонування християнських чеснот і, головне, їх соціального 

значення [235]. 

Християнські церкви, залишаючись джерелом духовності й моральності, 

претендують на винятковість у визначенні соціального ідеалу, що 

пов’язується із пріоритетною увагою до людської особистості як унікальної, 

безсмертної, духовної істоти, створеної Богом за Своїм образом і подобою. 

Абсолютна онтологічна значимість людської особистості можлива лише 

завдяки дарованого Богом примату свободи і творчості. Стверджуючи ідею 

богоподібності людини, християнство відстоює уявлення про первинність її 

духовної сутності по відношенню до суспільства. Типові постановки цієї 

проблеми в історії християнської думки залежать від можливостей подолання 

людиною духовної кризи з метою реалізувати себе в суспільному житті [235]. 

У широкому розумінні християнство залишається системою уявлень про 

цінності цілей і шляхів досягнення сакрального в житті людини, що 

уподібнюється з жертовністю. Вони визначають основоположну лінію 

життєдіяльності віруючої людини, вирішують проблему сенсу життя, 

виходячи з кінцевої цілі її існування, що бачиться в есхатологічній перспективі 

безсмертя душі та Царства небесного. Кожна людина є унікальною і 

неповторною, отримавши свободу і можливість спасіння у благодаті й жертві 

Христа. Християнська надія на спасіння починає реалізовуватися тут, на 

Землі, з участі в створенні нового, вільного, гідного людини світу. Свобода 

дозволяє побудувати справжні взаємини між людьми, які зумовлюють 
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об’єднання всіх людей, виступає необхідною суспільно-духовною 

комунікацією для вияву суспільних цінностей. «Окрема людина лише тоді 

може стати вільною, коли вільною є й інша людина, тобто коли суспільство, в 

якому вона існує, є солідарним» [33, с. 40]. 

Християнське вчення про суспільний ідеал тісно пов’язане з цінностями 

християнської моралі. Християнська мораль – це вічне соціальне явище, яке 

існує і функціонує як сукупність чітко визначених загальних принципів, 

вимог, норм у вигляді ідеалізованої універсальної схеми поведінки, що є 

обов’язковою для кожного члена суспільного організму. Можна говорити про 

те, що окремо існують католицьке і православне, а також низка 

протестантських етичних вчень, кожне із яких містить схожі, але не однакові, 

чесноти, норми й правила поведінки. Але базовими для всіх християн є слова 

Ісуса Христа, виголошені в Нагірній проповіді – Золотому правилі 

моральності, що повинно виразитись не тільки у свідомості, а в реальних 

взаєминах між людьми. Вважається, що цінності християнської моралі не 

повинні розходитися із реальними вчинками і мораль за будь-яких умов не 

може розминатися із справжніми вимогами моральності. Соціальний аспект 

моральності означає здатність особистості самостійно усвідомлювати 

відповідність своїх вчинків і рішень ціннісному змісту соціальних відносин. 

Саме існування духовності і моральності буде залежати від дотримання 

ціннісних установ, життєвих орієнтирів та мотивації діяльності. 

Оскільки християнське вчення звернене до організованої спільноти, то в 

ньому можна побачити й основи демократії. Християнство вперше в історії не 

тільки у релігійному, а й у політико-правовому полі, ґрунтуючись на 

інтерпретації вчення Христа, встановлює рівність людей. Тому сучасні 

християнські мислителі спільні в лояльному ставленні до демократичної 

правової політичної системи. Але вважають, що християнська демократія 

можлива лише тоді, коли її принципи та моральні ціннісні орієнтири не просто 

декларуються, а й ретранслюються на соціальну сферу у формі церковної 

ангажованості, що є непохитним у житті всієї спільноти. І тому, на думку 
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О. Величка, досягнути стану демократичних свобод можна лише 

повернувшись обличчям до духовно-релігійного ідеалу, що назавжди 

розчинився в соціальному і забутий у західній самосвідомості індустріальної і 

правової держави. Соціальне благо, соціальна рівність і політична свобода 

власної думки не зможуть стати основою людського духовного відродження, 

її необхідно шукати в давніх догматах християнської віри, які дозволять 

зрозуміти, що таке «любов і терпіння, самовідданість і віра, як їх показав 

Христос» [111]. 

Найбільш відома ідея християнської демократії запропонована 

католицьким філософом Ж. Маріте [35]. Будучи послідовником філософії 

персоналізму, яка прагнула зайняти своє місце між ідеями індивідуального 

лібералізму і колективного соціалізму, він запропонував концепцію, в якій 

провідне місце займали поняття плюралізму та терпимості, концентруючи в 

собі ідеї світської демократії й католицької соціальної доктрини. Основну 

увагу Ж. Маріте приділяє людині як особистості, що має соціальні 

зобов’язання і несе відповідальність. 

Сьогодні у політичному житті християнська демократія, можна сказати, 

є брендом плюралізму мислення, позбавленого власне християнської основи з 

богословської точки зору, але залишається привабливою як для християн, так 

і для людей з іншими релігійними чи світськими переконаннями. Тому 

християнські теологи, спостерігаючи за сучасною кризовою вичерпаністю 

секуляризованої дійсності, що не має власних ресурсів для оновлення, 

усвідомлюють необхідність вдосконалення взаємовпливу Церкви на 

демократичні процеси суспільного життя. Вони будуть залежати від того, 

наскільки саме християнство бути здатне сповідувати цінності демократії. А 

християнська демократія, запропонувавши нові серйозні ідеї для наповнення 

соціального ідеалу, може стати актуальною перспективою для 

постсекулярного суспільства [311]. Трансформація християнської Церкви як 

реальне втілення власного соціального ідеалу в соціальну дію полягає у 

співпраці з державами у справі духовно-моральної опіки, пропагування ідей 
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свободи, миру, добра, істини, справедливості, принципів індивідуального і 

суспільного блага. 

Однією з основних цінностей християнської демократичної політики 

вважається принцип субсидіарності, який спрямований на захист окремої 

людини, її власної політичної та ряду інших ініціатив та відповідальність за свої 

дії. Субсидіарність як соціальний принцип стосується не тільки окремої людини, 

але й первинних спільнот таких, як сім’я, сусідство і спілка тощо. Цей принцип, 

на думку Н. Нойхауза, полягає в тому, що більш організована інституція має 

право втручатись в життя окремої людини або меншої спільноти, пред’являючи 

нові вимоги тривалий час або тимчасово для виконання своїх завдань та 

досягнення поставлених цілей. Така допомога тісно пов’язана з солідарністю і 

завданням кожної спільноти допомогти окремій людині у рамках суспільної мети 

розвивати свою особистість [311, с. 50-51]. 

Йосиф Ратцінгер (Бенедикт XVI), звертаючись до проблем соціальної 

філософі, констатує, що цінності християнської демократії як найкращої 

форми реалізації відкритого суспільства, пізнаються через моральні 

переконання. Хоча вони не можуть розглядатися через призму морального 

обґрунтування, але в процесі критики і пояснення, використовуючи наукову 

методологію, все ж наближають людей до істини. Тому соціальні моральні 

принципи можуть бути не об'єктом обґрунтування, а лише предметом дискусії. 

У вільній дискусії ще не присутня очевидність моральної істини, але, вона 

буде засвоєна допомогою віри [370, с. 65]. Лише формуючи відповідну 

моральну свідомість в сучасному суспільстві, в першу чергу в європейському, 

вважає понтифік, можна закріпити ідеї цінності і гідності людини, свободи, 

рівності і солідарності. Адже вони не є якимись само собою зрозумілими 

основами демократії і правової держави, а включають в себе антропологію, 

етику, аксіологію тощо [370, с. 90]. 

Історичний процес формування цінностей суспільного ідеалу відбувався 

у синтезі наукових, філософських, етичних і богословських ідей і концепцій. 

На нього суттєво вплинули особливості світогляду і специфічне ставлення 
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представників православної, католицької та протестантської конфесій до 

питань суспільної дійсності. Важливою ознакою ціннісних характеристик 

різноманітності міжконфесійних дискурсів є суб’єктивні вимоги до 

значимого, належного, бажаного. Єдність особистісного та 

надіндивідуального складає глибинні основи суспільного ідеалу. Його 

соціокультурна значимість полягає у пошуку спільних точок між абсолютним 

і відносним у вирішенні конкретних важливих проблем сучасності. 

Походження даної подвійності вбачається в особливому відношенні 

людського духу до ідеалу як до належного. Воно, з одного боку, безпосередньо 

належить людському духу у всій своїй абсолютності, а, з іншого боку, як 

трансцендентно-об'єктивне приходить до людського духу ззовні і вимагає від 

нього покори. 

Розбіжності в оцінці соціальних явищ між людьми, які сповідають і 

представляють однакову віру, породжують нові ідеї, думки, вчення, виявляють 

тенденцію до утворення релігійних груп. Виникнувши в результаті протесту, 

вони через якийсь час показують схильність до компромісу із суспільством у 

новому ціннісному вимірі. На цій хвилі відбуваються модифікації 

інтерпретацій ціннісних основ соціального ідеалу стосовно інтересів окремих 

спільнот. Тому наявність багатьох християнських конфесій, напрямків, 

організацій, свідчить про різноманітність дефініцій у питаннях узгодження 

релігійних та світських цінностей соціального ідеалу. 

Християнство не заперечує важливості прагнення досягнути істину і 

благо людьми, які мають інші релігійні чи нерелігійні переконання. 

Переломним моментом переходу із стану конфронтації до розвитку діалогу 

релігій, спрямованого на пошук шляхів співіснування і нових методів 

взаємодії у соціальній сфері пов'язаний із формування екуменічного руху та 

фіксації на доктринальному рівні відношення до нехристиянських вчень. 

Характерною рисою міжрелігійного діалогу є повага до тих образів, правил і 

переконань, що є істинними і святими в інших релігіях. Цей компроміс 
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необхідний і можливий в широкому спектрі соціально важливих світоглядних 

питань у всьому їх розмаїтті. 

Після II Ватиканського собору, на якому було проголошено декрет 

«Unitatis Redintegratio» («Декрет про екуменізм») [150], стосунки між 

християнськими церквами та відносини з носіями різних світоглядних 

переконань вперше були зафіксовані на офіційному рівні. А скасування у 

1965 році Патріархом Константинопольським Афінагором I і Папою 

Римським Павлом VI взаємних анафем, що були накладені у 1054 році, стали 

першими кроками до порозуміння між двома найбільшими християнськими 

церквами. 

Особливу увагу екуменізму приділяв у своєму служінні папа Іван-Павло 

II, висвітливши свої основні ідеї в енцикліці «Ut Unum Sint» («Щоб усі були 

одно») [500] та інших документах. Іван Павло II робить сміливу пропозицію 

для католиків, православних і протестантів «перестати думати про справу 

об’єднання християн як про переговори на зразок тих, що мають місце між 

компаніями і профспілками» [100, с. 734]. Тут не повинно бути торгів, де 

кожна сторона намагається вийти переможцем. «Християни не будують 

християнську єдність. Єдність Церкви забезпечив Христос, а завдання 

екуменізму полягає в тому, щоб явити цю наперед дану єдність на арені 

історії», – стверджує у своїй роботі Дж. Вайгель [100, с. 734]. Іван Павло II 

ініціював ідею для православних і протестантів зупинитись над питанням про 

те, як папство може бути корисним для майбутнього християнства. Він, 

аналізуючи різні сторони екуменічної діяльності, виділяє в ній молитовне 

спілкування з усіма християнами, необхідний і можливий братський діалог і 

християнське співробітництво в широкому спектрі соціально важливих 

питань. Такий католицький екуменізм не передбачає скасування догматичних 

відмінностей завдяки приведенню їх до єдиного християнського вчення. 

Підтвердженням історичного формування та сучасного існування 

Європи як процесу міжхристиянського та міжкультурного діалогу є 

дослідження Ж.-П. Віллєма [118]. На його думку, минуле християнської 
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церкви та її вплив на формування західної цивілізації сприймається 

неоднозначно, часто негативно з моральної точки зору. Зустріч релігійної віри 

з розумом, секуляризацією та світським життям на теренах сучасної 

демократичної Європи легалізували автономію світського і релігійного. В 

нинішньому європейському середовищі склалися особливі стосунки між 

різними соціальними спільнотами та релігійними організаціями.  

Церковні лідери вважають, що служіння з метою порятунку світу і 

людини передбачає тісну взаємодію з суспільством, з різними суспільними 

інститутами, з окремими людьми, навіть якщо вони ідентифікують себе з 

світоглядними істинами, які часто суперечать основам християнської віри. 

Усунення релігії з простору духовно-ціннісного забезпечення соціальних 

процесів суперечить теоретичній обґрунтованості та практичній корисності 

такої взаємодії. Адже вона визначає поведінку багатьох людей та є основою 

різних форм суспільних відносин. Тому авторитетні суб’єкти політики та 

громадянського суспільства розуміють інституційне та світоглядне значення 

релігії в сучасному процесі плюралізму думок та діалогу різних культур. 

Поява потужного ісламського сегмента спричинила радикально нову 

ситуацію у європейському суспільному просторі. Релігійна, національна, 

історична і культурна ідентифікація Європи постала перед випробуванням 

новими соціокультурними реаліями. Вселенський Патріарх Варфоломій 

розуміє такі процеси як зустріч з Іншим. Ця зустріч, на його думку, повинна 

привести до нової культури життя разом в оточенні різних поглядів і 

світоглядів, оновлення толерантності в атмосфері відкритого діалогу та 

взаємоповаги. Така дійсність повинна спонукати кожного замислитися над 

істинними цінностями своєї віри [104, с. 297].  

Трансформації сучасного світу, що спричинені різними політичними, 

науковими, економічними та іншими досягненнями людства, відкривають 

нові перспективи для осмислення міжкультурного діалогу, який веде як до 

творення, так і – руйнування, до еклектизму та нігілізму, створюючи загрозу 

ціннісним переконанням, які відточувались протягом багатьох століть. Тому 
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питання про те, що в даному контексті є добрим і чому, навіть на шкоду 

самому собі, його слід чинити, – на думку Й. Ратцінгера, – залишається без 

відповіді. Але, на його переконання, є три цінності, одностороннє сприйняття 

яких у сучасній свідомості є міфом і небезпекою для моралі. До таких він 

відносить: прогрес, науку і свободу, які потребують деміфологізації, тобто 

звільнення розуму і повернення його до самого себе. Але анулювання вічних 

християнських цінностей або нав’язування нових, навіть за рішенням 

більшості, є одним із міфів сучасної розумної політики [370]. Якщо 

подивитись на релігії, роблячи акцент на вічних ідеалах, «традиціях мудрості», 

приділити основну увагу духовному досвіду і звести до мінімуму історичні 

факти, інституційні реалії і дотримання ритуалів, то, на думку американського 

релігієзнавця С. Протеро, всі великі релігії є кращими зразками і проявами 

вищої мудрості, світла, надії і оптимізму, яких так не вистачає сучасному світу 

[362, с. 7]. 

Найбільш принциповим у збереженні традиційних соціальних 

християнських цінностей залишається ортодоксальне православ’я. Сучасні 

православні богослови переймаються не стільки питанням справедливості, 

соціальної рівності, добробуту, скільки трактуванням ціннісного змісту 

соціального ідеалу як заперечення мирського світу та мирських проблем. 

Таким чином, вся соціальна дійсність є вважливою, але другорядною у 

порівнянні з ідеями аскетизму, чернецтва, ісихазму, простоти, обмеження 

потреб і бажань, безкорисливості та негативного ставлення до матеріальних 

благ тощо. Будь-які кроки проти віри в бажане прийдешнє Царство Боже як 

соціальний орієнтир змушує Церкву діяти безкомпромісно і жорстко, адже це 

стосується питання збереження свого віровчення. Підставою для таких 

тверджень є теоретична та практична діяльність Руської Православної Церкви 

(далі РПЦ) [326]. Історичний доробок її православної аксіології виявляється 

обмеженим для формування ціннісних засадничих аспектів сучасної 

соціальної концепції. Апеляція до праць представників філософсько-

богословської думки, що сформувалась до початку ХХ ст. і є далекою від 
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реалій сьогодення, дозволяє лише фрагментарно представити елементи 

сучасної православної рефлексії щодо соціальної проблематики. 

Разом з тим у працях багатьох сучасних православних богословів та 

філософів відбувається подолання світоглядного консервативного 

ізоляціонізму, що був характерний у попередні століття, та здійснюється 

пристосування до реалій сьогодення. На основі останніх досліджень 

В. Грицишина [139, 140], Н. Іщук [203, 204], Ю. Подорожнього [348], 

C. Шкіль [492], Г. Христокіна [465] можна стверджувати, що сучасна 

православна думка стає все більш оптимістичною в питанні духовного і 

соціального оновлення усіх – як християн, так і людей різних світоглядних 

переконань. Якщо довгий час православне богослов’я формувалося переважно 

у постійній полеміці із католицьким Заходом, то тепер ідейним суперником став 

нігілізм світогляду постмодерну. «Традиція християнської думки, вкорінюючи 

і збираючи вічну красу стародавнього філософського стремління і 

філософський ерос у все більш віддаленій трансцендентності, позбавила світ 

його власних основ і тим самим, образно кажучи, прикрасила славу світу 

додатковою аурою чудової обдарованості і випадковості» [452, с. 204]. 

Дефіцит досвіду вирішення сучасних проблем спонукає Православну 

Церкву займатися не лише теоретичними богословськими питаннями, а 

звертатись до світських соціально-філософських концепцій. Православна 

думка стає більш відкритою щодо західного християнства, адже традиційні 

богословські підходи до абстрактного осмислення суспільних проблем, не 

дозволяють адекватно реагувати на виклики часу. Безпрецедентне зближення 

православного богослов’я із католицькою теологією та намагання розумної 

співпраці з протестантською релігійною філософією веде до культурно-

релігійного синтезу, що сприяє становленню нового екуменічного 

співробітництва у побудові загальних теорій соціального ідеалу. Православне 

богослов’я, прагнучи зберігати історичні віроповчальні традиції, наголошує 

на актуальності не лише вироблення теоретичних засадничих ідей соціального 

служіння, а й прагне подолати невідповідність між релігійним світоглядом та 
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повсякденністю мирського життя як вияву соціальної активності віруючих, які 

стали заручниками досягнень сучасної цивілізації і змушені пристосовуватися 

до неї. 

Розгляд питання суспільного ідеалу це не просто теоретизування про 

сучасне та майбутнє суспільства. Біля його витоків лежить усвідомлення 

неможливості миритися зі стражданнями людини, що спричинені іншими 

людьми або суспільством в цілому. Тому основна мета Православної Церкви 

– викорінення або хоча б зменшення соціального зла. Відповідно Церква не 

може не брати активну участь у вирішенні соціальних питань, стаючи дієвою 

силою у формуванні механізмів боротьби за умови, необхідні для 

забезпечення життєдіяльності людини усякими благами. 

Заслуговують на увагу погляди сучасного митрополита Пергамського 

Йоана Зізіуласа про неможливість розглядати питання суспільного ідеалу 

окремо від Церкви. Умовою сучасного і майбутнього існування Церкви та 

всього християнства, на його думку, повинна бути онтологія спілкування. 

Одноманітність богословських поглядів у зверненні до сучасних питань 

Церкви, що полягає у протиставленні себе до «Інших», не дозволить 

християнській Церкві залишитись цілісною живою реальністю. У сучасному 

плюралістичному суспільстві із значним культурним колоритом Церква, 

проповідуючи Євангеліє, повинна шукати спільні культурні цінності, що 

знаходяться в зоні її інтересів [191, с. 259-260]. 

Соціальне середовище є сферою життєдіяльності людини і стосується її 

індивідуального буття та взаємодії між людьми. Життєві ідеали людини 

знаходяться в тісному взаємозв’язку із смислами суспільного буття. Релігійна 

людина може, реалізуючи релігійні принципи та переконання, впливати на 

поведінку як певного індивіда, так і спільноти. Особистість виникає і 

розвивається як суб’єкт та об’єкт комунікації з іншими. Відповідно, 

Православною Церквою вирішується питання діалогічного спілкування. 

Н. Іщук у своєму дисертаційному дослідженні, звертаючись до робіт 

сучасного православного богослова Й. Зізіуласа, доводить, що 
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найдосконалішою формою екуменічного, парафіяльного та 

внутрішньоконфесійного спілкування є діалог-співпричастя. Він виявляється 

у прагненні пристосувати спілкування у парафії до реалій сьогодення та 

світовідчуття сучасної людини. Й. Зізіулас обґрунтовує особистісно 

орієнтований варіант співпричастя. Він доповнює богослов’я вченням про 

спілкування, основою якого є персоналізм, що вибудований як особистісне й 

еклезіальне буття та відношення. Розвиває контекст дискурсу дару 

спілкування, де важливим є не лише результат, але й процес, що веде до 

єднання. Такі думки формуються на основі важливості розуміння Іншого 

[189]. «Мислення Бога як абсолютно Інакшого кореспондується із 

сприйняттям інакшості братів у вірі та з необхідністю має призвести до 

толерування щодо інакшості, що сприяє не лише екуменічній взаємодії, а й 

діалогу християн з радикально інакшими – «належними світу» [203, с. 19]. 

Розглядаючи екзистенційно орієнтовану концепцію спільності 

Х. Янараса, Н. Іщук приходить до висновку, що «теологія має ґрунтуватися на 

досвіді спілкування та відносин у спільноті з урахуванням життєвого світу – 

простору цих взаємин» [203, с. 19]. Природне прагнення Бога і людини до 

взаємної зустрічі, побудованої на любові, осягається завдяки безпосереднім 

соціальним зв’язкам. Спілкування в межах релігійної громади вільних 

особистостей, готових до самопожертви, може стати підставою трансформацій 

суспільства та людини в напрямку досягнення конкретної мети, що пропонує 

християнство. При цьому воно неможливе без визнання спільних для 

суспільства цінностей. 

Церква стурбована тим, що сучасне суспільство, в тому числі українське, 

адаптується до нових реалій життя, що супроводжуються підміною 

традиційних духовних цінностей штучно створеними шаблонами масової 

свідомості, запозиченими з інших культур. Адже внутрішня узгодженість і 

гармонійність духовного світу людини є провідним фактором її існування і 

джерелом розвитку, який набуває сили через переживання Божої благодаті. Її 

сприйняття і освоєння особою відбувається за умови творчого спілкування та 
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спільного церковного життя, в результаті чого загальні духовні цінності 

набувають особистісного характеру. Людина, усвідомлюючи обдарованість 

свого життя, повинна бути готова до подяки та самопожертви. Через відносини 

взаємного дарування та вдячності проявляється євхаристична необхідність 

всього способу буття особистості. 

Аналізуючи сучасні роботи православних теологів, відомий 

релігієзнавець, богослов Ю. Чорноморець приходить до висновку, що 

відносини людини з Богом можливі у євхаристії. Бог приходить до 

воцерковленої людини, яка у смиренні, що є умовою богопізнання, очікує 

Його. Церква, що є містичним тілом Бога, складається з багатьох інших, без 

яких неможлива церковна єдність. Спілкування у Церкві веде до істинного 

способу існування особистості і разом з тим до залежності від зв’язків з 

іншими. Життя особистості в церковній єдності передбачає щирий 

взаємозв’язок з Богом та багатьма людьми – християнами у досвіді смирення, 

переживання страждань і прийнятті Іншого. Переживання людиною подій 

особистого та суспільного життя, намагання його зрозуміти веде до зустрічі з 

Іншим – Богом, що приходить із вічного майбутнього. Шлях до Бога як 

прийняття страждання розіп’ятого Христа можливий завдяки любові, вільної 

від всякої раціональності, лише під час літургії та євхаристії [478, с. 10-11]. 

Життєвий світ людини, її самовизначення і спосіб світосприйняття все 

більше постають як результат буденної свідомості, що містить соціально-

зорієнтовану складову, пов’язану з повсякденною поведінкою. 

Повсякденність, що характеризується різними формами та структурами вияву 

мислення та ідентифікації постає системоформуючим стрижнем ідентичності. 

Релігійна повсякденність визначає суспільну діяльність відповідно до потреб 

середовища. На думку Ю. Борайка, «віруюча особистість сприймає релігійну 

і повсякденну реальність як тотожні. Основою світогляду віруючих є 

існування системи ієрархічно вибудуваних світів, що розуміються як 

надприродні, сакральні. Завдяки вірі, як атрибуту релігійної повсякденності, 

послідовники певного віровчення мають єдину повсякденну реальність – 
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інтерсуб’єктивний світ, складовою якого є ідентифікація індивідів, груп, 

спільнот» [89, с. 7]. Критерієм релігійного способу життя є відповідність до 

Біблії та Святого Переказу, що виявляється насамперед на рівні ціннісного 

змісту життя на основі віри, але ще більшою мірою діяльного способу життя, 

що визначається цією вірою. Вона стає для людини нормою життя, не лише 

через знання, а й реальний досвід життя у Церкві, співучасті у її таїнствах. 

Одним із складних питань є онтологічний зміст етосу Церкви у процесах 

удосконалення суспільного життя. Суспільна доцільність християнської 

моралі з удосконаленням об’єктивних умов людського життя зсуває етику 

Православної церкви у сторону абстрактного ідеалізму чи суб'єктивного 

досвіду. Це ніяк не пов’язано із безпосередньою суспільною та історичною 

дійсністю, а віддаленість від теорії цінностей може перетворити її на безглузду 

гонитву за примарними цілями. 

Сьогодні християнській етиці все важче конкурувати в питаннях прав 

людини з потужними суспільними рухами, які останні десятиліття досягли в 

цій царині значно більше реальних результатів, ніж християнська доктрина 

впродовж багатьох століть. Тут постає надто гостра моральна дилема між 

церковним есхатологічним баченням екзистенційних цілей і безпосередністю 

суспільної діяльності. Тобто незмірно «моральнішою» видається участь у 

суспільних процесах, що мають конкретні результати у вдосконаленні 

об’єктивних умов життя людини та жертовна боротьба проти соціальної 

несправедливості, по відношенню до участі у містичному досвіді «спілкування 

святих». Самоочевидним є той факт, що організована боротьба одних індивідів 

проти всього іншого, що ототожнюється із соціальною несправедливістю, 

може увінчатися успіхом і гарантувати справедливий устрій суспільного 

життя. Або з іншої сторони, правильний устрій суспільного життя може 

забезпечити цілком раціональна вимога виконання законів та забезпечення 

контролю за виконанням прав та обов’язків індивідів. Вона характерна для 

західноєвропейської культури і все більше розповсюджується в усьому світі 

[506, с. 177-178].  
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Християнин у західній системі цінностей та ідеалів зводиться до 

конкретної проблеми суспільного добробуту та абстрактної «трансценденції», 

вважає Х. Яннарас, а пасивна особиста доброчинність, хоч і є раціонально 

виправданою, не може бути достатнім впливом на розвиток суспільної історії. 

З огляду на це, істини та ідеали Церкви сприймаються як інтерпретації, які 

більше не в змозі вдосконалити світ. «Істина Церкви вже не є істиною, 

спроможною здійснювати життєдайний вплив на розвиток суспільства, 

надавати смислу і мети історії та стосункам людини з матеріальною дійсністю. 

Внаслідок зневаги до християнства, яку спостерігаємо нині, істина Церкви 

постала «ідеологією занепаду», заспокійливим моралізмом, нездатним 

звільнити людину від різних форм відчуження, спричиненого роз’єднаністю 

сучасного суспільства, в основі якого лежить жалюгідний утилітаризм, що 

прикривається гаслами «вдосконалення» індивідуального характеру» [506, с. 

180]. 

Традиціоналізм православ’я як конфесії ставить під питання його буття 

в умовах постмодерністських змін у християнському світі. Сучасне 

православ’я в дійсності вже давно відійшло від багатьох архаїчних поглядів, 

але теоретичне виявлення межі слідування традиції, яка гарантує живучість 

конфесії, самими православними богословами відбувається надто складно й 

переважно поверхово – апологетично. Багато релігієзнавчих та богословських 

досліджень йдуть у руслі російського бачення розвитку православ’я як 

конфесії. Тому здолання багатьох хиб в оцінці подій, що відбулися й 

відбуваються у православ’ї, підтасовування фактів, однобічних оцінок 

розвитку конфесії, може відбутися завдяки усвідомленню своєї відмінності від 

інших. Релігійна громада, на думку професора Ю. Чорноморця, «не 

створюється завдяки протиставленню іншим, але вона конституюється, 

утверджується у власній ідентичності завдяки протиставленню із іншими» 

[478]. Таке протиставлення є закономірне та природне, передбачає не лише 

повагу до іншого, а й любов, солідарність та єдність. Але за наявності низького 

рівня загальнолюдської культури така ідентичність може бути маніпуляцією 
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чи приводом до ворожості та відкритого штучного протистояння. Маніпуляції 

з ідентичностями в координатах «свій-чужий» можуть привести до 

деформованої ідентичності, до тимчасових ілюзій та трагедій. Адже релігійна 

спільнота не може народитися на протистоянні. Її фундаментальною основою 

повинно стати не «переінакшення чужих своїми», а паритетний діалог, 

побудований на засадах взаєморозуміння та толерантності. 

Релігійна ідентичність – це одна з форм відображення соціальної 

реальності, що відбувається під кутом створення і конструювання 

онтологічного образу світу і відбувається в межах життєдіяльності людини та 

завдяки досвіду дотриманню певних релігійних практик. Релігійна 

ідентичність тісно пов’язання як із соціокультурною реальністю, що 

визначається релігійною системою, так і з впливом на процес особистісного 

становлення людини, реалізації власних релігійних переконань у середовищі 

певної релігійної громади і суспільства загалом. У цьому сенсі можна 

стверджувати, що проблема релігійної ідентичності у добу постмодерну 

змінює свій зміст і конфігурацію. Релігійні традиції не транслюються від 

батьків до дітей, тобто, від покоління до покоління, а навпаки, конструюються 

особою в залежності від соціальних трендів (економічних, політичних, 

культурних). В межах повсякденності індивіда знаходиться конструювання 

його релігійної ідентичності та відбувається актуалізація певних релігійних 

практик, які формують основи релігійного досвіду особи [332]. Наприклад, на 

основі нових досліджень, І. Папаяні робить висновки про те, що сучасний 

український віруючий формує свою релігійну ідентичність, базуючись не на 

власній релігійності, а навпаки, на власній самоатестації релігійності, релігійні 

практики він використовує як неголовні і несуттєві маркери релігійної 

ідентичності. Тобто, формування релігійної ідентичності пересічних 

українців, які вважають себе віруючими, відбувається завдяки актуалізації 

недискурсивних практик [333, с. 132]. 

Сучасні теоретичні розвідки орієнтуються на виклики конвергентних 

процесів у релігійному житті. Вони постають більш сформованими і наочно 
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проявляються у зближенні соціальних, доктринальних і організаційних 

теоретичних позицій між конфесіями та практики соціального служіння. 

Розбіжності між церквами та вірними конкретних релігійних напрямів 

конституювалися, модифікувалися та набували нових форм не одне 

тисячоліття. Нинішній супротив проти конвергентних процесів у релігійному 

середовищі є не лише наслідком історії, а є певною мірою безпосередньою 

реакцією на нові світові вимоги [308, с. 102-104]. 

З точки зору богослов’я, не існує онтологічного дуалізму небесного та 

земного, Церкви та суспільства. Церква через свою діяльність освячує усі 

сфери людської життєдіяльності. Вона містить систему цінностей, що впливає 

на моральний вибір людини. Рішення, що приймаються на їх підставі, можуть 

бути сформульовані у вигляді моральних правил і принципів ставлення до 

себе, до суспільства, до всього світу. Християнська етика, на якій будує свою 

соціальну роботу Церква, говорить про любов до ближнього як до самого себе. 

Християнські цінності (Бог, людина, любов, соборність, милосердя, єдність, 

родина та ін.) сприяють активізації та поширенню різноманітних форм діалогу 

Церкви й суспільства, що значною мірою сприяє стабільності розвитку 

держави та зростанню процесів демократизації. 

Розробляючи вчення про Церкву (еклезіологія), соціальну доктрину, 

православні богослови прагнуть встановити академічний діалог із світськими 

інститутами, адже сьогодні вони можуть адекватно та ефективно 

здійснюватися лише у відкритому діалозі з усіма формами світської наукової 

думки. Богослов’я вже давно перестало бути суто церковним проєктом, але 

при всіх очевидних досягненнях, люфт між теорією та практикою ще не 

подоланий. Православне вчення матиме успіхи, якщо буде рухатися до 

адекватного, досконалого, актуального, зрозумілого обґрунтування того, що 

головним принципом і рушійною силою будь-якої соціально активної дії 

православного українця має стати усвідомлення того, що «облаштованість 

його життя, життя церковної парафії і його країни, втілення соціальних ідеалів 
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добра і справедливості залежить не тільки від Бога, але й від нього самого» 

[281, с. 28]. 

Розвиток православ’я безпосередньо впливає на формування суспільної 

думки та духовної культури, світосприйняття людини, на розвиток 

громадянського суспільства. Громадське суспільство особливо чутливе до 

соціальної інформації, наукових ідей та фактів, які мають відношення до 

сфери суспільного життя. Православ’я не повинне тягнути людину у світ 

темного середньовіччя, до втечі зі світу. Адже у спотвореному релігійному 

світогляді часто виникають однобічні помилкові погляди. Зречення від 

активної життєвої позиції і діяльності, дилему вибору між Богом або світом 

можна споглядати в багатьох церковних парафіях серед віруючих людей. 

Такий напрям розвитку православної думки може перешкоджати ідеалам 

священної місії християнства. 

Соціальне служіння Церкви є одним із найважливіших завдань 

священної місії християнства у світі. І саме сьогодні богослови та світські 

учені звертають увагу на соціальну роль роботи Церкви, її проповідь, духовну 

роботу з людьми, богослужіння, діяльність священства, що забезпечують 

самозбереження, існування та розвиток держави та усього суспільства. Але, 

незважаючи на це, реалізація соціальної стратегії Православної Церкви 

нерідко проходить за «залишковим принципом». Таке соціальне служіння 

відбувається внаслідок невірної оцінки священством та мирянами пріоритетів 

у формуванні духовної місії, катехізації, або відсутності необхідних ресурсів 

для формування соціальної політики Церкви. 

Судячи зі слів А. Мініч [290, с. 271-272], соціальне вчення Православної 

Церкви для багатьох людей є більше загадкою, ніж придатною для розуміння 

системою церковної доктрини. За різних обставин, не приділяючи належної 

уваги розвитку богослов’я та відсутність належної теоретико-методологічної і 

соціально-філософської бази, на межі ХХ і ХХІ ст. Православна Церква 

потрапила у патову ситуацію. З одного боку, суспільство вимагало від Церкви 

визначитися з етичними принципами щодо конкретних соціальних запитів, від 
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яких Церква не могла ухилитися, адже могла залишитись на узбіччі 

соціального життя. З другого боку, православна філософсько-богословська 

думка не могла похизуватися здобутками, які б дозволили сформулювати 

цілісну богословську концепцію соціальної політики та засвідчити про вагомі 

прориви в осучасненні соціального вчення. 

Християнська соціальна доктрина традиційно вважається найбільш 

динамічною та модерністською частиною християнського богословського 

корпусу, адже вона стосується суті соціально-політичних, соціально-

економічних, морально-етичних поглядів та поведінки сучасного 

християнина. Відкритість християнського соціального вчення до 

поглибленого пізнання людини у різних історичних змінах у культурі, техніці, 

економіці дозоляє побачити дійсні характеристики, походження, значення, 

зміст і мету життя людини, суспільства і всього світу. Воно повинно творчо 

підходить до вимог часу і намагатися успішно вирішувати нагальні проблеми, 

адже, як стверджує Н. Нойхауз, «базується на класичній реалістичній 

філософії philosophia perennis (постійно існуюча філософія) про людину і 

суспільство (індивідуальна етика і суспільна етика), а з іншого боку – воно 

захищено надприроднім одкровенням християнської віри» [311, с. 20]. 

Оцінки, що даються соціальним явищам церковними керівниками, 

богословами і священнослужителями Православної Церкви, часто не 

відображають суспільні запити і, відповідно, аж ніяк не виконують функцію 

духовного керівництва. Високі духовні вчинки, в поєднанні з низькою 

соціальною компетентністю і некритичним ставлення до рівня власних знань 

окремих керівників і богословів, обмежує ефективність духовного впливу на 

суспільство. Часто християни погано уявляють своє місце в суспільстві і 

мають завищене уявлення про свою духовну значущість, проголошуючи 

винятковість і єдино істинність віри, яку потрібно захищати і всіма засобами 

зберігати в чистоті. Така непорушна позиція в сучасному світі за відсутності 

вигідної для всіх альтернативи прирікає на все більший суспільний скепсис і 

дистанціювання. Більше того, для суспільства не зрозумілі богословські праці, 
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які шукають не порозуміння, а виголошують примітивні претензійні 

«антисектантського» змісту. Те, як християни ставляться до інших конфесій, 

релігій, нерелігійних світоглядних переконань, по суті визначає і їх ставлення 

до суспільства в цілому. Відверті антисоціальні настрої не тільки не 

дозволяють створити систематичне соціальне вчення, а й говорять про його 

суспільну незатребуваність. Тому особливістю сучасного соціального вчення 

в його конфесійних вимірах є те, що його теоретичний рівень поки що не 

встигає за суспільним розвитком, адже людство у своїй історії не зустрічалось 

із такого роду викликами, відповідно, відсутній і досвід їх вирішення. 

Християни подекуди вимушені звертатись до світських соціальних концепцій, 

звинувачуючи традиційні системи християнського богослов’я у відсутності 

теоретичного осмислення суспільної проблематики як відповіді на виклики 

сьогодення. 

Беззаперечною для Православної Церкви є потреба у філософсько-

богословській систематизації та набуття доктринального характеру 

соціального вчення. Сьогодні можна говорити лише про концептуальний 

характер суспільного вчення в православному богослов’ї, адже воно 

викладене в офіційних документах Церкви, поглядах ієрархів і сукупності 

богословських роздумів щодо соціальних проблем та відношення Церкви до 

них. Свідченням соціального вчення є трактування соціальної дії Церкви, 

побудованої на Святому Письмі, в якому говориться: «Віра без справ мертва». 

У Православній Церкві, на думку Р. Процюка, найгострішою проблемою є «не 

дистанція поміж кліром і паствою, а відсутність горизонтальних соціальних 

зв’язків між мирянами, їх атомізованість. Наслідком цього є редукція 

православ’я до обрядовості, самотність віруючих у вирішенні життєвих 

проблем, але найгірше – суперечність такої еклезіальної практики біблійним 

стандартам побудови християнської спільноти» [364, с. 125]. 

Православна Церква адаптується до змін у суспільстві та активізує 

намагання вирішити проблему «духовного вакууму», народженого кризою 

ціннісно-моральних систем на всіх рівнях. Об’єктивно Церква ніколи не 
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стояла осторонь гострих соціальних і моральних проблем сьогодення. 

Виходячи із засадничої ознаки власної природи, Церква – це завжди жива 

організована спільнота людей. Це не релігія одинаків, і для неї цілком 

природно те, що за тривалий період свого існування вона накопичила такий 

багаж різноманітних способів осмислення соціальних явищ, що може 

безумовно претендувати на одне з фундаментальних джерел цінностей та 

орієнтирів для людини, бути вирішальним засобом досягнення ідеалів [82]. 

Церква як соціальний інститут охоплює всі основні складові 

життєдіяльності людського суспільства: матеріальну, нормативну і ціннісну, 

відтворення яких і створює штучне середовище, необхідне для виживання 

людини. Для людини завжди було властиве специфічне задоволення своїх 

потреб через створення артефактів, ціннісної орієнтації і етики, які 

детермінують соціальну діяльність. Християнська Церква як соціальний 

інститут сьогодні намагається виконувати функцію організації людей на 

основі специфічних норм, символічних артефактів та діяльності, що має 

ціннісний характер для задоволення певних потреб [374]. «Основна суспільна 

функція «церкви» в прийнятому нами розумінні, що утворює саму її суть, – 

бути як би «душею» суспільства, тобто силою, сполучною і ідеальною, що  

направляє суспільне життя» [447, с. 80-98]. Вона, перебуваючи в активній 

співпраці з багатьма суспільними інститутами, усвідомлюючи своє 

покликання, діючи своїми, тільки їй властивими засобами, виконує місію 

служіння Богу і людині, захисту істини, що позначилися на відносинах як на 

загальному, так і на індивідуальному рівні. Православна Церква в більшості 

випадків прямо або опосередковано впливає на ціннісні установки людини і 

українського суспільства з його проблемами і протиріччями. 

Низка взаємопов’язаних релігійних та світських перетворень відбуваються 

в напрямі більшого різноманіття форм, норм та цінностей, сприяє формуванню 

багатоманітності стилів життя. Участь духовенства, чернецтва та мирян у сфері 

суспільного служіння, в житті навколишнього світу у всій повноті, на думку 

Церкви, здійснюється по-різному і в різній мірі [326]. 
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Нові суспільні відносини зумовили потребу змінити акценти в 

інтерпретації суспільного ідеалу. Спостерігається відмова ідеологів 

православ’я від конкретизації в його тлумаченні. Він визначається в 

найзагальніших етико-теологічних рисах як абстрактна формула, що 

дозволить побудувати шлях для формування «досконалої людини». Роздуми 

над абстрактною людиною, витягнутою з реальних суспільних умов, 

виявляються вигідними для Церкви. Окремі теоретичні проєкти ігнорують той 

факт, що в умовах постмодерну люди прагнуть до різних, часто прямо 

протилежних соціальних ідеалів.  

Одна із особливостей сучасного вчення православ’я – це примарне 

поєднання в ньому духу християнської релігії і того, що умовно можна назвати 

«духом часу». Лише на зламі століть Церква почала процес оформлення своїх 

позицій по соціальним, економічним, політичним, екологічним та іншим 

проблемам сучасності в концептуальному форматі. З богословської та 

філософської точки зору йому бракує не тільки методологічної бази, а й 

сучасних теоретичних підходів та інтерпретацій соціальної дійсності. 

Незважаючи на це, РПЦ декларує участь Церкви у демократичних процесах 

вирішення багатьох проблем суспільного життя та формування 

громадянського суспільства, тяжіючи до монархічного укладу. Бажаним 

образом політичного устрою є візантійська симфонія, де Церква не тільки 

тісно взаємодіє з державою, але і її канони визнаються державними законами. 

Політичний характер багатьох документів РПЦ демонструє обоження 

персональної системи влади. Ідеали суспільно-політичних відносин, що 

сформувались у Київській Русі, підтримуються РПЦ як в минулому, так 

сучасності Росії. Вони відображають позицію російської державної ідеології, 

але разом з тим суперечать сучасним цивілізаційним цінностям спільного 

проживання. 

Теологи, визначаючи соціально-політичну сутність держави, прагнуть 

наділити її насамперед моральними ознаками. В соціальній концепції РПЦ 

держава вважається як «необхідний елемент життя в зіпсованому гріхом світі, 
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де особистість і суспільство потребують огорожі від небезпечних проявів 

гріха, благословляється Богом» [326]. Гріхи і пороки потребують спільної 

протидії, це привело до встановлення законів, що «обмежують зло і 

підтримують добро» [326]. Її автори, витлумачуючи поняття держави, 

прагнуть вселити думку про те, що вона висловлює інтереси всіх без винятку 

членів суспільства, з огляду на її божественну природу, вона існує заради мети, 

якою є вище спільне благо. Ідеальною формою державно-церковних відносин 

є держава, де Православна Церква визнається найбільшою народною святинею 

[326]. Але такі твердження не відповідають сучасній православній думці, яка 

йде на компроміс з сучасною філософією та новими світоглядними 

орієнтирами постіндустріального суспільства. 

У своєму дисертаційному досліджені «Православна думка доби 

постмодерну: філософсько-релігієзнавчий аналіз» В. Грицишин доводить, що 

«відносини Церкви і держави не можуть бути осмислені як партнерство 

духовної та світської гілок влади. Церква не є владою загалом, а є 

комунікативною спільнотою, що являє надприродний тип відносин» 

[140, с. 14]. Церква за своєю природою покликана з позиції авторитету вести 

людину і суспільство до спасіння, що можливе як надприродне життя. Тому 

вона не може претендувати на владу у суспільстві, залишаючись за межами 

сучасного глобалізованого світу. 

У православ’ї сьогодні відчувається дефіцит розвиненого вчення 

«спільного блага». Воно продовжує пропонувати своє універсальне «спільне 

благо», що полягає в духовно-моральній інтеграції особистості. Соціальна 

етика православ’я будується на основі методологічного індивідуалізму. Вона 

пояснюється поведінкою окремих індивідів, зосереджується на моральному 

виборі і діях особистості як суб’єкта соціальних відносин. «Соціальна етика в 

православ’ї заломлюється у світлі індивідуального, принципи соціальної 

етики формулюються як принципи етики індивідуальної і це, зрозуміло, 

обмежує можливості створення її самостійних принципів» [290, с. 274]. 
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Поняття «спільного блага» поєднує релігійні цінності з цінностями 

світськими і мирськими, наповнюється різним змістом і неоднаково 

розглядається в несхожих умовах. З однієї точки зору, переважно на теренах 

постсоціалістичних країн, «спільне благо» полягає в об’єднанні всього 

суспільства на основі спільної ідеї. Відповідно в ієрархії земних цінностей 

«спільне благо» стоїть вище індивідуального. З іншої – «спільне благо» 

розуміється як сукупність різних, в першу чергу, громадських інститутів, що 

сприяють досягненню людиною духовної досконалості. Дехто намагається 

примирити представлені вище концепції, оголошуючи «спільним благом» дві 

групи цінностей, які можуть виступати як загальна мета багатьох особистостей 

– особисті (внутрішні) і суспільні (зовнішні). 

Сучасність підводить православних мислителів до питання можливості 

раціонального осягнення «спільного блага». Воно вирішується в площині «не 

тільки те, що є, а й те, як має бути», в осягненні не стільки реального стану 

суспільства, скільки ідеального. Ці засади стосуються всього суспільства, але 

оскільки воно не володіє субстанціональним буттям, то в кінцевому підсумку 

вони спрямовані до конкретної людської особистості. Людина пізнає загальне 

благо як ідеал переважно в категоріях етики, як систему правил і норм, 

приписів або заповідей. При цьому реалізація ідеалу перевищує можливості 

окремої людини, тому, на думку богословів, лише в спільній формі може 

відбуватися весь ланцюг особистих та суспільних трансцендентних зв’язків. 

На їх основі взаємини людей перетворюються на єдину цілісну спільноту. 

Американський православний теолог Девід Гарт сучасну картину 

соціальних відносин зображує як віртуальну та сумнівну участь у ринкових 

відносинах. «Ринок переступає межі ідеологій; він являє собою 

постхристиянську культуру комунікації, комерції і сучасних цінностей, міф, що 

формує економіку, політику і звичаї модерну, ідеальний простір, в якому 

формуються бажання; це місце дистанціювання всіх речей, тепер навіть і не 

ринкова площа, не місце зустрічей, не суспільне місце, а просто суха, порожня 

дистанційованість, що поглинає будь-яку іншу дистанцію» [452, с. 645]. Логіка 
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ринку полягає у знеціненні людської особистості, перетворення її на 

функціонального споживача товарів та послуг. Значна увага до матеріальних 

ресурсів відхиляє важливість духовної альтернативи. Віра в Бога, 

ідентифікується з товаром, а Церква – з надавачем послуг. Ринок визначає 

антропологічні кордони, примушуючи людину до знеособленої комунікації зі 

світом, з іншими людьми. Обопільна взаємодія за таких умов веде до 

задоволення бажання набуття добробуту, комфорту та отримання насолод «тут 

і сьогодні», не відкладаючи їх на далеку перспективу. Мірилом всього 

сутнісного виступає вартість, що підриває основи християнства, оскільки 

знецінює місію Ісуса Христа та покликання Церкви. Тому заглиблення у 

докорінні проблеми, які приводять до питання про потреби та інтереси людини, 

мотиви її життєдіяльності, спонукають до сучасної богословської та 

філософської інтерпретації суспільного ідеалу. Більше того, в соціальній 

концепції РПЦ розплатою за ідеологію споживацтва та культ матеріального 

успіху вважаються наркоманія і алкоголізм як прояви духовної хвороби окремої 

людини і всього суспільства, як втрата справжніх ідеалів [326]. 

Сучасна православна думка закорінена у Святоотцівській традиції. 

Звертаючись до філософського та суспільного дискурсу, вона реагує на вимоги 

та проблеми сучасності й розвивається у напрямку осмислення ролі 

трансцендентних цінностей у повсякденному житті людини. Розробляючи 

теоретичні засади соціального служіння, православ’я бере на себе 

відповідальність за розвиток духовно-моральних орієнтирів людини. 

Можливість і необхідність вияву соціальної активності в нових цивілізаційних 

умовах вважається особистим шляхом вдосконалення, підготовкою та 

випробуванням в цьому нинішньому світі. 

У концепції соціального ідеалу простежуються спроби складного та 

суперечливого поєднання активізації християнства в напрямку відродження 

релігійних духовних цінностей в суспільстві та реаліями світського життя. 

Акцентуючи увагу на вирішенні різних соціальних проблем, богослови 

переглядають ідеї культурно-релігійного синтезу, що сприяє побудові 
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загальної теорії соціального ідеалу як можливості, що визначається 

есхатологічною перспективою. 

В аксіології християнства відобразилися особливості світогляду і 

специфічне ставлення представників православної, католицької та 

протестантської конфесій до питань релігійних цінностей. Вихідною позицією 

для з’ясування актуальних питань ціннісного характеру у різноманітності 

міжконфесійних християнських дискурсів виявляються суб’єктивні ознаки 

свідомості сучасної людини. У своїй глибинній основі суспільний ідеал являє 

собою соціокультурну цінність у єдності особистісних та надіндивідуальних 

вимог до значимого, належного, бажаного. Сьогодні Церква намагається 

переосмислювати своє соціальне вчення в есхатологічній перспективі, для якої 

важливо не стільки схоластичне бачення світу і людини, скільки практичні 

вказівки в сфері особистої, сімейної і суспільної моралі. 

Головне завдання сучасної християнської аксіології зводиться до того, 

щоб на прикладі вирішення конкретних соціально значущих проблем 

відшукати спільну точку між абсолютним і відносним, між сподіванням на 

спасіння і реальністю нашого світу, зануреного в структурне зло, а не 

пристосування християнської системи цінностей до ціннісної системи світу. 

Історичний досвід свідчить, що пошук компромісів в реальному житті та 

засобів згладжування особливо гострих розбіжностей між традиційними й 

новими цінностями, наприклад в сфері сексуальної моралі, є досить 

суперечливим і неприпустимим. Адже він прямо чи приховано заперечує 

сакраментальні цінності християнського соціального ідеалу і вимагає повної 

або часткової відмови від власних переконань на користь інших. Тобто 

сучасна християнська соціальна філософія прагне визначити сутність 

індивідуальної відповідальності за існуючі глобальні проблеми і негаразди. 

Складність та суперечність такого завдання у його практичній реалізації, на 

думку А. Мініча, полягає в тому, що «фактично мова йде про персональну 

відповідальність за наслідки колективної діяльності» [290, с. 275]. 
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Висновки до першого розділу 

 

Дослідження теоретичної бази наукової проблеми дозволило виявити 

ключові підходи до вивчення соціального ідеалу в історії філософсько-

релігієзнавчої думки та зробити низку висновків. 

Актуальність дослідження проблеми суспільного ідеалу у релігійній 

філософії та християнській думці продиктована передусім тим, що 

фундаментальні праці з її комплексного аналізу у вітчизняному релігієзнавстві 

практично відсутні. Опрацювання джерельної бази засвідчило про 

фрагментарність висвітлення питання суспільного ідеалу в опублікованих 

виданнях із філософії, релігієзнавства та богословʼя. Попри це огляд та аналіз 

літературної бази дослідження дозволяє стверджувати про наявність різних 

академічних напрацювань зарубіжних і вітчизняних фахівців, які дозволяють 

об’єктивно розглянути досліджувану проблему. 

Феномен суспільного ідеалу й сьогодні залишається основою широкого 

дискурсу серед мислителів як у світській (науковій, філософській), так і в 

релігійній (теологічній) царині. Наявність значних філософських і 

богословських матеріалів з дослідження суспільного ідеалу є свідченням 

широкомасштабної роботи найвідоміших мислителів в історії людства з 

метою розробки цілісної, системної і всебічно обґрунтованої моделі 

ідеального суспільства. Їх роботи складають теоретичну та методологічну 

основу для розробки соціальної теорії з урахуванням інтелектуального і 

практичного досвіду, переваг і недоліків минулого та сьогодення. В цілому 

при осмисленні соціального ідеалу у християнстві переважають конфесійно 

орієнтовані роботи. Водночас, у вітчизняному філософському та 

богословському дискурсі відчувається підвищений інтерес до православної 

традиції. 

При цьому складність опрацювання даного питання полягає не у 

відсутності чи обмеженості фактологічного матеріалу, а навпаки з наявності 

значної документальної джерельної бази та теоретичної розробленості його у 
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християнстві у минулому і, разом з тим помітна заангажованість, 

ідеологізованість і навіть політизованість багатьох підходів до питання 

суспільного ідеалу в минулому столітті, що відбувались під прапором 

побудови нового кращого соціалістичного суспільства. 

Суспільний ідеал у християнстві як образ суспільної досконалості постає 

на основі конфесійної аксіології, що не завжди доступна на емпіричному чи 

раціональному рівні, адже не стільки відображає об’єктивну суспільну 

реальність, як, навпаки, пропонує уявлення про те, якою вона повинна бути і, 

закономірно, незадоволеність існуючим станом та шляхи його зміни. Багато 

філософів, громадських діячів, політиків, богословів прагнули не тільки 

виявити теоретичні основи, а й шляхи формування соціального ідеалу та 

способи його практичної реалізації. Пропонуючи бажане сучасне і майбутнє, 

суспільний ідеал, володіючи потенційним буттям, визначає цілепокладання 

життєдіяльності людини і суспільства. Підтвердженням цього є як 

позитивний, так і негативний суспільний та індивідуальний досвід людини. 

Формування суспільного ідеалу у християнстві пов’язане з такими 

явищами як пізнання істини, модифікація суспільної дійсності на основі 

розповсюдження та реалізації суспільного ідеалу в результаті тісного 

взаємозв’язку між творцем ідеалу і його носієм. Моделювання християнського 

суспільного ідеалу відбувається у контексті сьогочасних духовних, 

моральних, наукових, економічних, політичних інтересів і потреб суспільства 

та особистості. 

Соціальний ідеал у християнстві акумулює як мету та шляхи розвитку 

суспільства на основі найбільш значущих світоглядних універсальних 

принципів, так і, в першу чергу, пропонує таку систему духовно-моральних 

цінностей, що знайшли своє відображення в фундаментальних джерелах 

християнського вчення. Аксіологічні засади соціального ідеалу з’ясовуються 

у вченні Отців Церкви, християнських теологів і богословів, вчителів і 

проповідників, що мають історичні і конфесійні особливості. 
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Постійний процес творчого розвитку людини і суспільства свідчить про 

те, що християнство не лише узагальнює та фундаментує цінності, але сприяє 

формуванню нового бачення соціального ідеалу, що вказує на динамічність 

християнського аксіологічного вчення. Воно допомагає у пошуку відповідей 

на багато важливих соціальних питань сучасності з використанням релігійних 

моральних принципів, які є постійним джерелом роздумів як за сутнісним 

змістом, так і в сенсі можливості бути реалізованими в соціальній дійсності. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ІДЕАЛ ЛЮДИНИ ТА СІМ’Ї У ХРИСТИЯНСЬКІЙ СОЦІАЛЬНІЙ 

ДУМЦІ 

 

2.1. Людина у контексті осмислення соціального ідеалу 

 

При розгляді проблеми соціального ідеалу дедалі більш нагальними 

постають проблеми знаходження людиною свого власного місця, 

самовизначення та самореалізації у сучасному світі. Соціальне буття є 

виявленням тих якостей, властивостей, цінностей, що притаманні виключно 

людям. На основі релігії виникають релігійні базисні моральні погляди, 

настанови, норми і правила, що значною мірою визначають розвиток людини 

і соціуму, впливають своєрідним чином на формування соціального ідеалу. 

Християнство здійснює посил до принципу особистості у розумінні буття як 

мети творіння, що був незнайомий до цього у філософії: якщо людина і світ її 

існування були створені, то це означає, що сенс суспільного та особистісного 

буття людини об’єктивно визначені. Людині залишається лише відповідати 

задуму й заповідям Творця, а соціальна дійсність – це Божественний лад, у 

якому кожна людина займає своє місце і покликання. 

Абсолютно закономірно виникає питання: чому філософська та 

релігієзнавча спільнота сьогодні повертається до антропологічних питань 

християнства. Після «антропологічного перевороту» кінця XIX – початку XX 

століть, наявність якого визнається більшістю дослідників, 

людиноорієнтована філософська та богословська думка розвивалася за 

різними магістральними напрямками. Але сьогодні, як і на рубежі минулих 

століть, вони говорять про ті ж проблеми, з якими стикається людство: криза 

системи цінностей, руйнування духовного світу людини, культ техногенного 

насильства, криза власне християнської ідеї тощо. Прискорення технічного 

прогресу і моральна деградація людини знаходяться в тому ж хронотопі, 

тільки часові інтервали помітно вкоротили простір, а зміст сучасного 
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соціального та антропологічного осмислення християнства зазнає вельми 

суперечливих трансформацій. У сучасному світі, що втратив координати 

морального буття, християнська ідея залишається стрижнем, навколо якого 

ведуться пошуки сенсу існування людини. Крім цього, очевидно, що людство 

до сьогодні так і не виробило більш виразних ціннісних орієнтирів, ніж 

християнські. Тому можна з упевненістю сказати, що сутність християнства 

сьогодні найбільш видимо проявляється в антропологічній площині. А сучасна 

людина, не втрачаючи основ християнського мислення, просто не бажає 

визнавати апріорність християнського вчення як ціннісної передумови 

моральної свідомості. При цьому, вона, скоріш за все, витрачає енергію 

відповідального ставлення до себе і до всього світу та марно намагається 

сконструювати модель сучасного категоричного імперативу [435]. 

«Антропологічний поворот» теології, що не позбавлений радикалізму і 

крайнощів, виразився у поверненні до людського суб’єкта. Це велике 

завоювання XX століття, що пов’язане з новою ідеєю Бога, яка знаходиться 

між трансцендентним об’єктом і людським суб’єктом, лягло в основу 

герменевтичного кола теології надії, теології практики, теології звільнення, 

так і нового діалогу між християнами. Важливою заслугою «антропологічного 

повороту» в богословській думці стало вироблення такої системи 

богословствування, яка буде зрозумілою для сучасної людини. Актуальною 

стала ліберальна теологія, яка односторонньо зробила акцент на велич людини 

аж до перетворення Бога, божественного на предикат людини. З цього 

приводу, аналізуючи роботи Рудольфа Бультмана, Ф. Реаті стверджує, що 

«радикальна істинність» ліберальної теології полягає в тому, що у ній 

«християнське одкровення зустрічається з сучасною людиною, її зрілою і 

емансипованою думкою: і сьогодні Одкровення знову має зустрітися з 

критичним розумом» [372]. 

Богослов’я, починаючи з ХХ століття, рухається між трьома полюсами 

[419] – Біблійним Євангелієм, Спадщиною Церкви і розумовими моделями 

сучасного світу, взявши за основу антропологічний принцип. Людина як точка 
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спілкування Бога і світу, як ареал одкровення Бога стає центром богослов’я. 

Спілкування Бога і людини розуміється не як щось надприродне, а як вільний 

екзистенційний вектор контакту осіб. У християнстві почали набувати 

особливої популярності вчення, в яких розглядаються роль особи, 

міжособистої взаємодії у процесі формування суспільства, адже «протягом 

всієї історії людства розуміння того, що є людина, істотно впливало на 

організацію приватного та суспільного життя людей» [327]. Конфесійні 

соціальні доктрини, вчення, концепції та ідеї, відображаючи конкретні сучасні 

соціальні зміни, орієнтуються на людину та на гармонізацію особистого й 

суспільного, що постає як похідний чинник від засад богословсько-

філософського персоналізму. А зміст інноваційних змін у соціальних поглядах 

християнських мислителів показує, що в них виникає все більше питань, ніж 

відповідей на них. Проте вони є помітним, теологічно аргументованим 

проєктом життя у постмодерному суспільстві, яке все більше декламує ідею 

його деідеологізації, що передбачає відсутність ідеалу в усіх його проявах. 

Втім саме аналіз людини, на думку провідних сучасних християнських 

мислителів [57], свідчить про необхідність та важливість ідеалів, ціннісних, 

духовно-моральних орієнтирів як цілепокладаючих чинників людської 

життєдіяльності. 

Нова соціокультурна ситуація, що склалася наприкінці ХХ – початку 

ХХІ ст., не тільки не відмовилась від пошуку соціального ідеалу, а й 

актуалізувала проблему християнського розуміння його суб’єкт-об’єктивної 

природи. В умовах зростання можливостей окремого індивіда – 

«індивідуалізації» сучасної цивілізації християнство для багатьох людей 

визнається універсальним засобом особистісного самовизначення та 

соціокультурного цілепокладання. Адже християнство та Церква нині як і 

протягом багатьох сторіч відіграє виняткову роль у формуванні суспільного 

буття та детермінує явища суб’єктивного порядку, сприяючи «входженню» 

людини у окремі соціальні спільноти та особливі конструкції життя особи. 
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Проблема людини сьогодні займає особливу нішу як у світській культурі 

і науці, так і в релігійному світогляді й богословській свідомості. Тому 

доводиться констатувати, що вона є не просто складовою соціальних, 

економічних, політичних або історичних процесів, а – результатом сучасної 

гострої суспільної криза, яка відбувається на глибинному антропологічному 

рівні, зачіпаючи самі основи людської природи. Питання людини, на думку 

кардинала Герхарда Мюллера, префекта Конгрегації доктрини віри в 2012-

2017 рр., хоч і головне питання для Церкви у всі часи, але особливо відчутним 

воно стало в умовах стрімкого розвитку науки і техніки, неймовірних 

можливостей сучасної зброї та її здатності знищувати все людство і тоді, як 

все більше людей голодують, хворіють і помирають, позбавляються прав, і їх 

існування зводиться до рабства, розгортається драма біженців, що прибувають 

на європейські та американські кордони, посилюються ризики глобалізації 

[40]. 

Розробка проблеми ідеалу людини проводилась в тісному зв’язку з усім 

спектром пов’язаних з нею загальнофілософських проблем. Нині спільною для 

більшості християнських мислителів є думка про те, що криза сучасної 

цивілізації і її наслідки для людини, пов’язані з втратою людиною духовно-

ціннісної опори в житті. Стрімкі цивілізаційні поступи зумовили необхідність 

пошуку надійного смислоутворюючого підґрунтя існування та ідентифікації 

людини, для якої дедалі більше спонукальною стає ідея самості особистості, її 

можливостей і покликання в позарелігійній сфері, де починає домінувати суто 

внутрішнє, суб’єктивне. Важливо відзначити, що теологія завжди була 

набагато більш уважна до інтегральної проблеми людини, ніж філософія, але 

при цьому завжди вводила в цю сферу роздумів дуже сильний філософський 

елемент як би контрабандним шляхом і не зізнаючись у цьому, – стверджує 

М. Бердяєв. Але головна перевага і, разом з тим, проблема теології полягає у 

тому, що вона мало цікавилась складовими елементами людини та її життя, а 

ставила проблему людини взагалі, в її цілості [80]. 



 

 

84 

Нині існує велика кількість фахових праць різного профілю і 

переконань, присвячених розгляду проблеми розуміння ідеалу людини у 

християнстві. Тлумаченням сутності та буття людини сьогодні займаються всі 

основні християнські конфесії. У царині християнського осмислення людини 

важко виявити межу між богослов’ям, теологією, релігійною філософією, 

філософськими вченнями і науковими знаннями. Для нього все більше 

характерний глобальний прагматичний дискурс традиційних та новітніх, 

ортодоксальних та філософських поглядів, що намагаються охопити все – від 

трансцендентного до «істин політики». Тобто відбувається формування нових 

підходів до розуміння ідеалу людини, що є результатом творчого осмислення 

історичної спадщини, соціального устрою, моралі, прав людини, особистої та 

колективної відповідальності та свободи в умовах сьогодення. Сучасна 

«християнська думка може не ізолювати себе від усього творчого руху світової 

думки, а черпати в ньому мову і засоби для своїх цілей – і тим просвіщати цей 

рух, знаходячи в ньому потенції, співзвучні Добрій Новині, і сприяти їм» [157]. 

Тому братися сьогодні за пошук ідеалу людини – ризикована справа. Розгляд 

даного питання в будь-якому випадку буде неповним, адже наявність широкої 

бібліографії, що включає безліч філософських і релігійних текстів, є фактом 

дуже різних підходів, позицій, які претендують на істинність. Головна 

небезпека даної роботи полягає у визначенні сутності людини, яка насправді, 

виявляється на стільки складною і загадковою, що нелегко зробити такий 

аналіз її характеристик, які дозволили б задовольнити вимоги до неї як до 

ідеалу. Недостатньо знати, що вчинив Бог стосовно людини в сфері 

трансцендентного, необхідно також представити сутність людського єства в 

тому вигляді, як вона поступово розкривалася у суспільному бутті людської 

культури [101]. 

Переглядаючи роботи останніх років, можна з впевненістю сказати, що 

повернення до розгляду актуальних питань ідеалу людини і суспільства в 

осмисленні християнськими мислителями має досить значну аудиторію 

гуманітаріїв, зацікавлених у його вирішенні. Обговорювана тематика, 
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охоплюючи спектр актуальної антропологічної проблематики крізь призму її 

структурних і методологічних підстав, викликає не лише гостру дискусію, але 

й небажання зрозуміти роль трансцендентних цінностей у сучасному 

особистісному і суспільному житті [439]. Вчення про людину скупо розсіяне по 

християнській літературі, і так бракує сучасних праць, особливо важливих для 

людей різних світоглядних вподобань для ознайомлення з християнською 

концепцією ідеалу людини, та й самих християн, що дозволить перевірити 

вірність своїх думок по ряду питань самопізнання [363]. 

Незважаючи на те, що людство за всю свою свідому історію 

запропонувало низку обґрунтованих ідеалів людини, модерно-

постмодерністській перехід до людського суб’єкта як джерела та норми 

«істини», зрештою поставив людину (антропологію) в центр кожного 

дослідження. Сучасній християнській антропології доводиться визначатися, 

суттєво конкурувати і дискутувати в цьому питанні з наукою, філософією, 

іншими релігійними вченнями, етикою, соціологією, педагогікою та 

психологією або з їх поєднанням. Результати постійного переосмислення 

людини дозволяють знайти способи перегляду соціального порядку і в 

кінцевому підсумку формують новий соціальний ідеал, заснований на певному 

наборі цінностей. 

Християнство, маючи значні теоретичні надбання в розумінні людської 

істоти й практичні успіхи у побудові ідеальної людини і моделі ідеального 

суспільства, не обмежується ідеями у вузькому сенсі, а враховує увесь розмах 

людської реальності – реальності, яку створює, якою є сама і в якій живе 

людина протягом багатьох безперервних століть [284]. Нові контексти, 

невідповідності та двозначності, коли поруч існують розгульний індивідуалізм 

та громадська ідентичність, встановлюється контроль над народженням та 

смертю, все більше встановлюють вимоги до сучасної християнської думки, 

«знизу» використовуючи людський досвід як джерело та критерій для 

визначення божественної реальності. Однак богослови наголошують, що 
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християнська антропологія бере початки не з соціальної, індивідуальної чи 

навіть теологічної конструкції людини, а з Бога [43]. 

У ХХ столітті, особливо у західній думці, особистість все більше 

асоціювалася з уявленням про її свободу, незалежність, автономність, але при 

цьому нехтувались ідеї міжособистісних відносин у конституюванні 

особистості [85]. Тому сучасних християнських мислителів об’єднує вивчення 

проблеми хаосу життя людини, що спонукає їх переглядати згубність 

натуралізму попереднього століття для кращого розуміння природи людей. 

Наприклад, у роботі «Особистісна ідентичність в теологічній перспективі» 

[47] християнські автори прагнуть відновити дискусію про біблійне свідчення 

про людину як образ Божий. Вони доводять, що для з’ясування сучасного 

християнського ідеалу людини потрібно: по-перше, розглянути історичні 

дискусії про людську ідентичність, по-друге, вивчити сучасні виклики, які 

стоять перед людиною та християнським вченням, по-третє, запропонувати 

нові конструктивні методологічні підходи для повноцінного більш глибокого 

розуміння ідеалу людини і суспільства. 

Антропологізацію сучасної християнської думки можна розуміти як 

загальнохристиянський феномен, що особливо активно відбувається в 

протестантській теології й неминуче веде до раціоналістичної редукції 

християнського віровчення. Проте багато й сучасних православних 

мислителів, усвідомлюючи непорушність церковних догматів і будучи 

глибоко в них переконаними, з богословською сміливістю і чесністю щиро 

допускають необхідність переосмислення, переоцінку змісту вчення про 

людину і суспільство, що є абсолютно необхідним в нових життєвих умовах. 

При цьому вони, з одного боку, не хочуть відступати «від зафіксованої в 

догматі Богом об’явлені Істини», а з іншого – завжди виступають проти 

«поверхневого пристосування» богословської думки «до нової історичної 

реальності» [190, с. 89]. 

Розглядаючи підходи християнства до проблем людини, головним 

чином в контексті можливості спільного співжиття різних соціальний груп, О. 
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Розеншток-Хюссі пропонує концепцію «діалогічного мислення» як нового 

уявлення про історію, соціологію та теологію суспільства, перш за все 

європейського. Історія людства пов’язана з перемогами й поразками у 

повстаннях, війнах, революціях тощо. Але їх завершення не залишає людину, 

народ чи суспільство в тому самому ж духовному самовизначенні. Всі зміни – 

хороші і погані, революційні і контреволюційні, що відбувались в 

Європейській історії, Розеншток-Хюссі пов’язує з християнською 

амбівалентністю. Тому сучасні мислителі, які ставлять перед собою завдання 

– вирішити проблеми людини і суспільства – повинні: «зробити християнство 

«прийнятним» для скептичної і самовдоволеної, покритої коростою 

«науковості» сучасної свідомості» [382, с. 9]. Наприклад, Джон Стюарт Мілль 

називає християнську етику абсолютно реакційною, її ідеалом є заперечення, 

а не твердження, пасивність, а не активність, утримання від вчинків, а не їх 

благородство, ухилення «від гріха», а не вчинення добра, заклик «не роби!», а 

не «ти повинен» [160, с. 134]. Більше того християнство, завжди 

проповідувало певну байдужість до прогресу. Особливо це характерно для 

православного християнства, яке й сьогодні продовжує «боротьбу» з історією. 

Квінтесенцію такої даності є втеча від світу в монастирях, в першу чергу, на 

горі Афон. Православна Церква більше, ніж будь-яка інша гілка християнства, 

зберегла енергію людської душі, яка захищає її від спокус часу, що бачаться 

просто як «поганий сон». Адже стверджують, що Слава Божа стає видимою, 

коли людина не буде підкорятись спокусам часу [382, с. 102]. 

Установка антропологізації православної думки, звернення до людини 

не є для неї новим і особливим завданням, адже вже наявно присутня в 

загальному принципі зв’язку з патристико-аскетичними витоками, складаючи 

його іманентний антропологічний аспект. Більше того антропологізація 

православної думки здійснюється шляхом звернення до досвіду православної 

аскези, тобто традиції ісихастського подвижництва. Формується особлива 

форма православно-ісихастського ідеалу людини. Ісихастська модель людини 

глибоко відрізняється від звичних антропологічних концепцій. І саме ці 
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відмінності сьогодні роблять її актуальною і цінною. Головна відмінність 

полягає в «динамічній онтології моделі». Існування людини розглядається як 

стихія свободи, яка створює можливість обрання шляху подвигу. Вона є 

справжньою онтологічною альтернативою, адже «тут розгортається буттєва 

динаміка обоження, яка веде до онтологічної трансформації, втіленню самого 

способу буття людини» [460, с. 154-167]. Наступні відмінності витікають з 

головної. Богоспілкування, що мислиться як енергійна ікономія. Тому 

ісихастська антропологія – енергійна, людина для неї – це енергійний образ, 

який мислиться як сукупність різних вільних імпульсів і помислів. Відповідно, 

її не турбує питання будови, сутності і субстанційних особливостей людини, а 

вона практично цілеспрямовано працює з людськими енергіями. Наступне це: 

ісихастська антропологія (антропологія граничного досвіду), що розуміється 

як мета-антропологічний процес, що веде до зміни способу існування людини. 

Ця сфера граничного досвіду людини є «антропологічною межею». І на 

завершення, це: дослідна природа ісихастської антропології, яка, зберігаючи 

зв’язок з абстрактними постулатами християнського віровчення і догматикою, 

будується на даних практики, що знаходить вкоріненість у досвіді. При цьому 

необхідно звернути увагу, що затвердження містико-аскетичного досвіду 

вимагають особливої методики тлумачення [460, с. 154-167]. Безперечно 

можна зробити висновок, що аскетичний ідеал впливає як на духовну сторону 

життя людини та суспільства, так і на формування їх моральності, етичних 

цінностей і орієнтацій, їх менталітет і в наш час [294, с. 9]. 

Ідея досконалої людини – це не просто думка про певний абстрактний 

ідеал, а один із рушійних мотивів і регулятивних принципів життя, що глибоко 

пронизує як свідомість окремої людини, так і відображається на характері 

соціальних структур, на їх життєдіяльності. Але в наш час її не можна все ж 

віднести до числа цілком універсальних антропологічних ідей, адже в 

уявленнях, ідеологемах, образах, архетипах про людину в нинішній 

секуляризованій культурі важко віднайти не тільки вчення, а й переконання 

про ідеал людини і шлях його досягнення. Виходячи з цього, все більше 
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видаються актуальними християнські онтологічні та антропологічні 

передумови ідеалу, які протягом значної історії людства були єдино 

можливими та дієвими і з силою затверджувалися, то викликали сумніви, 

змінювали форму, а то і з не меншою завзятістю відкидалися і свідомо 

знищувалися [462]. 

Християнська антропологія виділяє і розділяє такі види досконалості 

людини: «спрямованість до Бога», єдино доступне людині в межах її життя, і 

«з’єднання з Богом», досяжне лише в есхатологічному горизонті. Обидва ці 

концепти детально розроблені в містиці і практиці ісихазма як подвижництва, 

що стосується фундаментальних підстав, визначає координати та горизонти 

людського існування. Його повнота полягає у досконалій самовіддачі, 

спілкуванні і любові як фундаментальній реальності нового життя у Христі. 

Шлях самовизначення християнина приречено-жертовний, далекий, 

найчастіше, від вишуканості і достатку. Це шлях звільнення від пристрастей, 

кінцевий процес його конкретно-життєвого втілення [462]. 

Тут виникає протиріччя ідеалу людини як суспільної істоти і 

суспільного ідеалу, адже аскетизм проповідує відмову від будь-якого роду 

соціальної активності і розрив всіх соціальних і, в першу чергу, сімейних 

зв’язків. Для занурення в самого себе, для зустрічі з Христом, для спасіння 

потрібне усамітнення, жертовний молитовний подвиг, втеча від мирського 

світу людини. Але, мабуть, важливим є те, що ісихазм ніколи не заперечував 

соціальне спілкування, крім того інститут старецтва виявляв собою приклад 

соціального служіння. Звичайно й монастирський, чернечий уклад життя не 

міг існувати поза межами людської дійсності, адже є особливим суспільним 

організмом, що покликаний служити Богу і людині. Суперечність 

відлюдництва і спілкування з мирським людом, вхід у себе і повернення в світ 

тісно пов’язані в аскезі [462]. 

Під православним ідеалом людини О. Лисенко розуміє зразок людської 

досконалості, категорію, що відображає спрямованість волі людини, ідеальну 

модель особистісного розвитку, вищу мету прагнень та устремлінь певної 
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особи, групи осіб, людства в цілому. Він полягає в єднанні подвижника з 

Ісусом Христом, внутрішньому преображенні тварної природи людини та 

обоженні. У такий спосіб віруючий прилучається до буття Пресвятої Трійці в 

особі Ісуса Христа, проте не сутнісно, а енергійно – за благодаттю Бога. В 

православ’ї людина постає як духовно-фізична істота, котра здатна, через 

єднання з Богом у особі Ісуса Христа, подолати наявну гріховність, як 

актуальну, так і потенційну, не лише у духовно-душевному вимірі, але й 

преобразитись тілесно (свідченням чому є нетлінні мощі святих), стати 

іпостасним центром буття, реабілітувати тілесність, фізичність, тварність як 

таку [265]. Отже, справжня людина – це можливість вибору (свобода), подяка, 

спілкування і розвиток [207]. 

Християнська думка, починаючи з апостольських часів і до сьогодення, 

накопичила значний масив роздумів про природу, сутність і розвиток людини, 

що розглядаються переважно в контексті інших богословських проблем. 

Історична рефлексія коренів християнських антропологічних ідей у 

визначенні ідеалу людини необхідна вже тому, що християнство, починаючи 

з апологетики та патристики, ґрунтовно виражає і відстоює певний релігійно-

антропологічний ідеал. Ключові позиції християнського розуміння людини 

закладені у Біблії, перш за все в Новому Завіті. Однак систематичного 

вираження вони досягли в патристиці лише в епоху Соборів, починаючи з 

IV ст. З цього часу відбувається більш чітке усвідомлення межі розбіжностей 

між античним (дуалістичним, язичницьким) і християнським (холістичним) 

розумінням людини. 

Отці Церкви так чи інакше розглядали всі основні питання людини з 

різним ступенем їх повноти та деталізації, але вони не були для них чимось 

самодостатнім. В явному вигляді вчення про ідеал людини Святими Отцями 

сформульовано не було, оскільки для християнської традиції характерно те, 

що вчення про особу будується на основі вчення Церкви про Святу Трійцю 

[493, с. 281-320]. Головна цінність життя людини – це обоження як особиста 

зустріч та єднання людини з Богом. Обоження – це спілкування людини з 
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Богом, при якому Божественна присутність пронизує всю повноту людського 

існування. Вже Отці ранньої Церкви одностайно вбачали в єднанні та 

взаємозв’язках вищі досягнення людської природи – всю суть спасіння 

висловлено в думці, що була лейтмотивом усього богослов’я перших століть: 

«Те рятується, що з’єднується з Богом» [444]. Людина була створена за 

образом і подобою Божою, в святості і праведності. Вона знаходилась в 

ідеальних умовах, отримала все – від спілкування з Богом до роботи, яка 

приносила задоволення. Але в результаті непослуху і гріха вона позбавила 

себе і все людство блага можливості вічного життя [144, с. 154]. 

Проблему гріхопадіння як розірваності людини та питання 

християнського розуміння людської цілісності як людського ідеалу досліджує 

В. Нагевічене. Вона спільно з Д. Пивоваровим [297, с. 37-38] вважає, що 

богослови по-різному інтерпретують гріхопадіння Адама і Єви та 

неоднозначно оцінюють ступінь пошкодження образу Божого в людині. У 

протестантів це ідея тотальної зіпсованості і руйнування людської природи, 

безмірна слабкість людини і глибока віра в Бога Спасителя. Католики 

схиляються до думки, що образ Божий в людині лише тільки трохи потьмянів, 

але у цілому зберігся, а тому людина по суті вільна у виборі добра. 

Православне вчення стверджує, що через гріхопадіння людина загубила 

богоподібність (безсмертя, абсолютну святість), але у цілому зберегла в собі, 

хоча в дещо спотвореному вигляді, образ Божий (розум, свободу, добру волю). 

У цілому більшість християнських мислителів погоджуються в тому, що 

первородний гріх, таємничий за своєю природою і транслюється не просто 

окремими індивідами, а всім людським родом та й світом в цілому, в який 

через Адама увійшло зло. Зло не субстанційне, воно вторинне, і походить від 

гордині, егоїзму, непокори, порушення волі Бога, від неправильного 

застосування людиною доброї волі. Без долання багатьох перепон, численних 

проявів Зла, які постають на цьому шляху, і творчого зусилля немає реального 

прояву свободи, без якої втрачаються істинні глибини сенсу життя людини. 

Тому сучасна християнська думка намагається виявити той людський ідеал, 
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який постав в образі першого Адама, а потім Ісуса Христа – другого Адама, 

але був втрачений і потребує відновлення. 

Грандіозний розвиток людини поступово привів до її панування над всім 

земним світом, але не дав навіть частинки того щастя, в змісті якого дійсність 

збіглася б з мрією людини про втрачений рай. Для його досягнення вже 

протягом багатовікової історії вона витратила безмірну кількість енергії, втім 

розрив між дійсністю життя і благим бажаним не тільки не зменшився, а з 

кожним кроком у його розвитку виявляється завжди позаду і не в якому-

небудь далекому минулому, а навіть зовсім недалеко, на відстані витягнутої 

руки, на відстані попередніх поколінь. Зміст людського життя насправді 

ніколи не відповідав тим земним принципам, в ім’я яких цей зміст блага життя 

створюється людьми і це постійно змушувало людей звертатися до пошуку 

його нових надійних основ [307]. 

Однією з причин пошуку нового сенсу життя було невдоволення 

людиною існуючою дійсністю. У результаті цього вона одержала і взірець 

моральної особистості, й ідеал людської досконалості – Ісуса Христа. Саме він 

наповнює земне життя єдиним сенсом існування – уподібнення до Бога. Він, 

маючи абсолютний характер, розглядається як головна мета, завдання і план 

на тривалий період існування людини, враховуючи її світогляд, становище у 

суспільстві, що визначаються як міра духовного та морального розвитку 

особистості [173]. 

Розробки християнськими мислителями ідеї ідеалу людини протягом 

багатьох віків, в різних формах – це один із дієвих мотиваторів і регулятивних 

принципів в житті різних традицій, соціумів, культур тощо. Ця ідея завжди 

глибоко відображалась і на свідомості окремої людини, і на характері 

соціальних спільнот, і на їх життєдіяльності. Для багатьох сучасників ідея 

визначення ідеалу людини не тільки далека, але навіть підозріла і просто 

неможлива. Адже всі вони орієнтують на телеологічне трактування поняття 

ідеалу людини як такої досконалості, що розуміється в сенсі повної 

відповідності або повного здійснення певної мети, повної завершеності, 
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втілення конкретного задуму. Тобто досягнення ідеалу потрібно розглядати як 

реалізацію закладеної в людині подібності до божественного: уподібнення 

Богу. 

Звертаючись до Новозавітних текстів, можна знайти вкрай важливі 

слова Христа, що в усі епохи були визначальними для віруючих, і, разом з тим, 

предметом роздумів для богословів і філософів [496]. Мова Євангелія про 

досконалість відкривається зверненням Ісуса Христа у Нагірній Проповіді: 

«Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш небесний» (Мт. 5: 48); і вдруге у 

Юдеї Христос каже багатому юнакові: «Хочеш бути досконалим, піди, продай 

маєток свій і роздай бідним, і будеш мати скарб на небесах; і приходь і йди за 

Мною» (Мф. 19: 21). Але, на думку С. Хоружого [459], в Посланнях 

досконалість і досконала людина не ставляться в ряд центральних понять 

християнської антропології. Вони не входять до переліку головних термінів і 

категорій, якими апостоли передають суть Доброї Звістки. Формулою цього 

специфічного елементу християнської Звістки є «нова людина». Її вимога – 

радикальне оновлення людини, розрив з минулим, «старою» людиною і всім 

«старим» життям. Лейтмотивом християнського світовідчуття є «новий світ», 

«нова людина», «нове життя», «нове небо і нова земля». Проте ці моменти 

новизни і розриву занадто мало і слабо були представлені в семантиці 

«досконалості» і «досконалої людини» Нового Завіту. У новозавітному 

дискурсі, скоріш за все, їм приділяється увага для розстановки акцентів, за 

допомогою яких затверджуються нові, автентично християнські позиції в 

онтології і антропології. Відповідно і сьогодні у світі повинна поширитися 

нова християнська духовність, від якої буде залежати доля людини і світу в 

цілому і власне для християнства в цьому світі настануть нові часи [153]. 

Парадоксальність християнського вчення полягає в тому, що воно є 

антропологічним по суті, адже Євангеліє є одкровенням Христа про людину. 

Але, попри це, вчення про людину та її ідеал ніколи в християнстві не були на 

першому місці. І сучасну кризу християнства, відхід від воцерковлення, часто 

пов’язують з переконанням в тому, що християнство повноцінно «не 
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займається людиною». У теоретичному вченні християнства закодовані, перш 

за все, онтологічні аспекти людини, розкривається буттєва сутність феномена 

людини. Відповідно питання людської особи в структурі богослов’я 

розподіляється між тринітарним і христологічним. Перше стверджує 

християнську концепцію особистого буття як спілкування, буття Святої 

Трійці, єдиносущного Бога в трьох Особах (іпостасях); друге установлює 

зв’язок людини з цим буттям. 

Антропологію христології, представляючи себе в радикально іншому 

дискурсі, продовжує аскетика, що розкриває, яким чином людина практично 

реалізує зазначені відношення і зв’язки з Богом. Тому, на думку С. Хоружого, 

можна назвати такі відмінні риси християнської антропології [462]: 

1) онтологічна структурованість: християнська антропологія – це вчення 

про онтолочну визначеність природи людину, а також ставлення до іншої 

природі (Божественної); 

2) онтологічна цілісність, холізм: складність будови людини, але єдність 

і цілісність у ставленні до Бога; 

3) онтологічний телеологізм і динамізм (процесуальність): необхідність 

досягнення людиною своєї буттєвої визначеності; 

4) онтологічна свобода: людина має можливість вибору – прийняти або 

відкинути, виконувати або не виконувати буттєве призначення; 

5) відкритість мета-антропологічного (есхатологічного) горизонту: 

необхідність онтологічної трансформації, подолання обмеженості занепалої 

людської природи. Це процес обоження, конкретний образ якого постає лише 

в особливому есхатологічному дискурсі [462]. 

Отже, «проблема христологічності істини, яка стала перед Церквою з її 

перших днів, може бути стисло виражена в наступному питанні: як ми можемо 

поєднувати історичну природу істини з присутністю її повноти тут і зараз?» 

[191, с. 66]. 

Перед сучасним християнським богослов’ям залишається невирішене 

завдання – оцінити глибину, складність і достоїнство людської особистості. 
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Богословські дослідження в своїй більшості вільно використовують 

еквівалент латинського терміна «persona»: «person» (англ.), «Personne» (фр.), 

«Persona» (італ.), «Person» (нім.), і слова, від них похідні: «personal», 

«personhood», «Persönlichkeit» і т. д. Поєднання великого конфесійного 

академічного діапазону християнської віри [5, 28, 30, 58] з новими 

теологічними перспективами вчення про Святу Трійцю: Отця, Сина і Святого 

Духа та їхнього динамічного спілкування створює важливий міст між 

історичним, традиційним та сучасним богослов’ям для позначення 

богословського поняття особистості як Бога, так і людини. 

Зразок справжньої особистісності полягає у відносинах між іпостасями 

Святої Трійці [85]. При цьому важливо відзначити, що сучасних західних 

теологів, поряд з проблемою Божественної особи, в більшій мірі, цікавить 

концепція людської особи, розкриття повноти людства і людської особистості, 

як «образу Божого», «образу Трійці» і «образу Христа». В основі такої 

концепції лежить есхатологічний підхід, що орієнтує людину до її реалізації в 

сьогоденні за допомогою спілкування і за сприянням Духа Святого, що діє в 

Церкві [190, с. 305]. Наприклад, теологічне дослідження «людини» Ніколаса 

Бамфорда пропонує нову інтерпретацію людини у християнстві. Розглядаючи 

людину у православно-візантійському контексті, він використовує категорію 

обоження. Неллас Панайотис [306] також у своїй основній роботі «Обоження» 

вказує на те, що справжнє вчення про людину завжди христоцентричне. 

Вчений-аскет здійснив глибокий богословський аналіз співвіднесення 

абстрактної Святоотцівської думки з сучасністю і показав актуальність 

богословської доктрини в житті християнина. На основі глибокого осмислення 

церковного Передання він доводить, що обоження, єднання з Христом є і 

повинно бути метою нинішнього християнського життя. 

Деякі сучасні дослідники систематично і послідовно використовують 

тринітарне богослов’я для перебудови богословської антропології як основи 

еклезіології. Вони, опрацьовуючи вчення про Трійцю, співвідносять 

богослов’я з глибинними екзистенційними потребами людини у прагненні до 
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особистісності, свободи спілкування, виживання тощо. Ф. Стрижачук вважає, 

що нинішнє повернення до доктрини про Трійцю дозволить окреслити 

християнську традицію і практику індивідуального і суспільного благочестя 

[421, с. 404]. Довгий час доктрина про Трійцю сприймалась як складне і 

основне вчення про Бога. Проте її співвіднесення з життям християн та 

формуванням релігійної спільноти в наш час стала предметом багатьох 

богословських дискурсів, парадигмою для формування та реорганізації 

церковних спільнот і навіть світських інституцій, що можуть орієнтуватись на 

зразки спільності, спілкування, взаємин у спільноті. Багато богословів 

сучасності погоджуються з тим, що тринітарне богослов’я може бути основою 

соціальних, політичних та еклезіологічних перетворень та критичного 

осмислення авторитарних підходів до організації суспільного життя [421, 

с. 409]. 

Значну увагу проблемі осмислення людини, «особистісної ідентичності» 

як одному з найбільш значущих ідеалів нашого часу приділяє Й. Зізіулас. 

Аналіз його робіт [60, 61, 62] дозволяє зробити висновок про те, що у площині 

пошуку суспільного ідеалу найбільш важливим для вивчення й обговорення є 

питання людини, особистості, «особистісної ідентичності» як вищого ідеалу, 

що як історично, так і екзістенціально невід’ємно пов’язане з богослов’ям. В 

своїх роботах він демонструє принципову відмінність між античною греко-

римською і сучасною західною концепціями особистості, з одного боку, і 

Святоотцівською концепцією особистості, з іншого боку. Стверджує, що 

«особистість і як концепція, і як жива реальність – є виключно продукт 

Святоотцівської думки» [62, с. 27]. Лише богослов’я, на думку Й. Зізіуласа, 

може говорити про справжню особистісність, оскільки реальність особистості 

не може бути реалізована ні в межах світу, ні в межах людини. Людина не 

може здійснити свою онтологічну свободу в абсолютному вигляді, тому що 

вона пов’язана зі своєю тварністю, «необхідністю» свого існування. А 

абсолютна онтологічна свобода повинна бути «не тварною», тобто не 

пов’язаною з необхідністю навіть власного існування [62, с. 21-38]. 
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Досконала особистість належить тільки Богу, розуміється як 

парадоксальна «трансцедентно-особистісна» суб’єктність і «безумовна» 

особистість. Більш того атрибут особистості не тільки не суперечить 

Божеству, але навіть необхідно передбачається в Ньому. Тільки в понятті 

особистості може мислитися вся сукупність всіх інших визначень, адже Бог, 

як одночасно цілісна і нескінченно позитивна суть, є неодмінно особистість 

[137, с. 91-93, 103]. Все творіння є відображенням особистості Творця, однак 

переважно цей відбиток лежить на «особистому житті» людини. Тобто не 

тільки створення, але і особистий розвиток людини відбувається під 

всесильним впливом Божественної Особи. 

Нині шляхи теології, філософії, психології, етики, які довгий час 

розходились, напружено шукаючи предмет власних зацікавлень все більше і 

більше сходяться навколо особистості. Такий цілісний спільний орієнтир 

бачиться динамічним та прогресивним. Його підґрунтям є певна гармонізація 

тілесного та духовного, матеріального та ідеального, зовнішнього і 

внутрішнього. Але справжня особистість не може рости та активно 

формуватися у недосконалому середовищі. Для самовираження та реалізації 

людині бракує матеріалу, з якого вона, створюючи світ, прагне зробити себе. 

Істинними основами може бути лише єдність цінностей, всередині якої кожен 

предмет і інтерес займає своє місце з посиланням на вищу цінність. Ці істини 

слід шукати у Старому Завіті, ще до християнства. Цінність Божого 

одкровення полягає у тому, що Він відкривався людині і на людину були 

спрямовані всі Його дії. Саме з людиною, з людським родом був укладений 

Заповіт або Союз, повний уваги і любові до людини [75]. Тому значущість 

християнства полягає в тому, що воно як ціннісна система пропонує свою 

абсолютно іншу цілісну систему приписів боротьби з недугами людського 

існування. Ці приписи для вирішення проблеми залежать від діагнозу і містять 

у собі уявлення про створення майбутнього людини і суспільства. Традиційно 

християни стверджують, що знають головну істину про людське життя у 

цілому, роблять заяви про природу всіх людських істот, незалежно від часу і 
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місця. І ці світоглядні переконання вимагають не тільки «інтелектуальної 

згоди, але і практичної дії – якщо хтось дійсно вірить в ту чи іншу теорію, він 

повинен прийняти її наслідки для свого способу життя і діяти відповідно до 

цього» [55]. Кожна система переконань підкріплюється організацією людей, 

що вимагає відданості з боку її адептів і заявляє певні права як на вчення, так 

і на практичну діяльність, якою власне для християн є Церква. 

Звертаючись до провідних богословських праць, починаючи від Отців 

Церкви до сучасності, С. Чурсанов [479, 480] називає такі особливості 

християнського розуміння людини як особистості: 

Незвідність особистості до природи. Дане положення виводиться 

богословами з вчення про Єдиносутність Осіб Пресвятої Трійці і з вчення про 

особистість як про гранично глибоке вираження образу Божого в людині. 

Свобода. Розуміння свободи як онтологічної первинності особистості по 

відношенню до природи. 

Відкритість. В засвоєнні Божественних енергій, тобто в обоженні, 

людська особистість досягає граничної відкритості.  

Творчість. Міжособистісне людське спілкування, досягнення повноти 

свого вираження у спілкуванні з Богом реалізується як творча спрямованість 

особистості. 

Унікальність. Людина є унікальною, тобто є абсолютно інакшою по 

відношенню до природи, до індивідуальності, до інших особистостей. 

Цілісність. Неподільність, повнота людини, яка не руйнується у 

самовіддачі й жертовній любові, забезпечує її ідентичність. 

Непізнаваність об’єктивними методами. Цілісність, неподільність, 

унікальність, неповторність людської особистості не доступна для аналізу 

об’єктивними науковими методами. 

Основоположним у процесі ідентифікації особистості є духовність, що 

опосередковує Божественну красу та Божественний образ. Духовне ядро 

орієнтує на універсальні абсолютні цінності, на основі яких формується 

система життєвих пріоритетів та стратегія буття людини. У духовній 
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парадигмі людина наділяється реальною стабільністю, вона реалізує своє 

покликання як Творіння Боже. Життя християнина стає повним, якщо будь-

який факт і явище він розглядає в узгодженості двох проекцій – вертикальної 

(входження в Царство Боже) і горизонтальної (солідарність з ближніми і 

далекими людьми). Першочерговими серед них є моральні і світоглядні 

принципи й ідеали. Але для виконання морального закону недостатньо одного 

морального самовизначення або бажання людини, необхідна сила, яка 

дарується людині Божественною благодаттю і спрямовує її до Бога. 

Духовність як потенційна можливість морального вдосконалення 

людини набуває сили через переживання Божої благодаті в церковному житті. 

Освоєння духовних цінностей відбувається не механічним способом їх 

сприйняття, а як творче спілкування та спільне життя у Церкві та суспільстві. 

В результаті цього загальнозначущі цінності набувають характеру 

особистісних, відбувається усвідомлення того, що все, що має людина, і навіть 

саме її існування – це дар, за який людина повинна бути вдячна та готова до 

пожертвування. Шлях самовизначення християнина приречено-жертовний, 

далекий, найчастіше, від вишуканості і достатку. Це шлях звільнення від 

пристрастей, кінцевий процес його конкретно-життєвого втілення. Прямими 

наслідками самосвідомості і свободи людини є її відповідальність за 

результати свої життєдіяльності і моральні вчинки. 

Відродження людини, на думку Г. Флоровського [445], має два аспекти: 

природний і вольовий, які можна пов’язати з особистісним началом. Людина 

по своїй суті є такою, якою вона є, і ніхто з людей не зможе ухилитися від того, 

що її чекає у майбутньому і тому не може чинити опір силі воскресіння, але не 

можна змусити волю людини діяти по наказу. Людська воля повинна сама 

кинутися до Бога, кожен повинен сам зробити особистий і вільний акт злуки з 

Христом. Однією з головних властивостей людини є вільне цілепокладання. 

Особистий духовний ріст людини може бути лише у живому союзі з постійним 

Вселенський досвідом Церкви. Людина усвідомлює себе в тому, що сприймає 

і відчуває здатність ставити перед собою і вирішувати творчі завдання, 
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додаючи до свого і навколишнього буття властивості гармонійної цілісності і 

кафолічності перебування в згоді з собою і зі світом. Творча діяльність як 

результат свободи та відкритості людини до світу є важливою 

характеристикою та властивістю людини. Творіння та творча спрямованість 

людини, що реалізується в спілкуванні з Богом та людьми, є досяганням 

повноти свого вираження, є наслідком розуміння свободи як любові й любові 

як свободи. 

Зниження міцності духовних переконань християн, особливо 

християнських проповідників [2], вимагає підходити до дослідження людини 

з точки зору як теології, так і психології. Майбутня богословська думка 

повинна своєчасно враховувати міжкультурний та міждисциплінарний діалог, 

який відбувається в сучасному науково-дослідному просторі. Вибудовування 

християнського погляду на людину та її ідеалу повинно відбуватися на межі 

виявлення сутніх характеристик між різними науковими, філософськими та 

богословськими дисциплінами та субдисциплінами, які хочуть відповісти на 

питання «що таке людина?». Проблема духовності людини стає центральною 

проблемою християнської психології, яка як практична наука зближується в 

царині поєднання релігійної практики й академічних методів консультування 

і психотерапії, що допомагає Церкві провести людину на шлях від світу до 

храму. 

Християнські мислителі, звертаючись до різних психологічних і 

психотерапевтичних висновків, приходять до разюче схожих висновків про 

загасання традиційної релігійної духовності. Вони встановлюють, що діагноз 

сучасної людини спричинений апологетами гуманізму, які привнесли 

занижені людські цінності в повсякденне життя. І тому людина раптом 

виявила себе в більш послідовному, але і більш відразливому світі, що чинить 

руйнівну дію як на самих представників гуманістичної теорії, так і на інших 

людей. Хвиля жорстокості проти особистості, її гідності, права на життя, 

свободу, можливості ставлення до себе як створеного за образом і подобою 

Божою, свідчить про прогресуючі втрати духовності у всіх сферах і рівнях 
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суспільного та особистого життя. Нова ментальність і новий соціальний тип 

людини із змішаною системою цінностей, криза раціонального 

людинознавства, якась незрозуміла закономірність в проблемі пізнання 

людиною своєї природи, яка полягає в зниженні самооцінки в діапазоні між 

Богом і твариною в сторону останнього, зумовлює відповідне зниження 

масштабу реальної духовності людини [275]. 

Сучасна західна теоретична психологія переважно використовує 

методологію соціального конструкціонізму. Вона розглядає будь-який об’єкт 

як конструкцію, що побудована в процесі роботи в певному соціальному 

контексті та обумовлену цим контекстом [457]. Авторитетний український 

психолог, теоретик М. Савчин, висвітлюючи уявлення про людину, різнобічно 

аргументує значний методологічний потенціал парадигми духовності. Вона як 

складник внутрішнього світу людини є визначальною у її життєдіяльності. 

Сучасна наука, в першу чергу психологія, для цілісного уявлення про людину 

повинна враховувати її духовні виміри в оптиці таких екзистенціалів, як 

святість, воскресіння, духовне бачення, і тому в осмисленні духовності має 

орієнтуватися на богослов’я. 

Сучасні методологічні проблеми науки про людину можна подолати, 

звертаючись до людини як найскладнішого феномену, враховуючи її 

взаємодію з трьома іншими сферами: 1) тілесною (соматичною), 2) зовнішнім 

матеріальним і соціальним світом; 3) духовною сферою трансцендентного 

походження [385]. Духовна традиція має досить конструктивні зв’язки з 

духовною практикою, що суттєвою відрізняє її від інших культурних традицій, 

що характерні для суспільства. Вона, передаючи особистісний досвід і 

здійснюючи цю передачу особливим, принципово не інституціолізованим 

шляхом, являє собою не тільки особистісний феномен, але одночасно 

соціальний. 

На основі цього можна стверджувати, що ознаками християнської 

духовності є не стільки догматичні основи віровчення, скільки нерозривна 

єдність теоретичного та практичного у процесі внутрішнього преображення 
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людини на шляху до обоження у релігійному досвіді. У «Декларації про права 

і гідність людини» (прийнята на Десятому Всесвітньому Російському 

Народному Соборі) говориться: «Людина як образ Божий має особливу 

цінність, яка не може бути відібрана. Вона повинна поважатися кожним з нас, 

суспільством і державою. Здійснюючи добро, особистість набуває гідність. 

Таким чином, ми розрізняємо цінність і гідність особистості. Цінність – це те, 

що дано, гідність – це те, що купується» [146]. 

Досліджуючи проблему цінності життя, В. Колмаков постійно апелює 

до християнського розуміння цінності життя як фундаментальної підстави 

європейської культури. Автор вважає, що сьогодні єдиним підходом до 

самовдосконалення людини є трансцендентність християнського ідеалу. Цей 

еталон не зводиться ні до «нестримного оптимізму, ні згубного песимізму, 

тому що вони як самостійні світоглядні світи не припускають віри в Бога, 

представляючи дві крайності в оцінці життя» [248, с. 111]. Складність 

реалізації християнського ідеалу сьогодні полягає в тому, що відкритий егоїзм, 

який стримувався християнськими цінностями, в умовах поглиблення 

секуляризації, був розкріпачений і привів до легітимізації гріховності в її 

християнському розумінні» [248, с. 103]. 

Натомість Р. Ейкен вважає, що духовна криза як і в попередні століття, 

так і нині, має моральну основу. Її небезпека полягає у розмиванні меж між 

добром і злом як результат ослаблення впливу християнської доктрини. Тому 

людині бракує міцних релігійних підстав для моральних начал, адже ідеал 

знаходиться в межах самого життя, визнаючи людину як ідеал. Але сенс і 

цінність життя можуть знайти не всі, а лише ті, в кого відбувається інтенсивне 

духовне життя. Іншими словами, цінність життя, так само як і її сенс, отримує 

лише духовна еліта, яка причетна до творчості, яка дає можливість піднятися 

до самодіяльного життя [499, с. 34, 36, 45, 49, 56]. 

Досліджуючи питання людини та Бога в християнських богословських 

концепціях, представлених у сучасному богослов’ї України, О. Горкуша 

називає зразки трьох етапів трансформації християнських богословських 
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концепцій. Для першої моделі характерним є наголос на трансцендентності 

Бога, до якого людина інтенціонує. У другій моделі людський, 

конкретизований суб’єкт (громада), відмовляється від зазіхань на можливість 

досягнути або зрозуміти Бога, залишаючи собі здатність виконати 

запропоновану програму. Для третьої моделі Бог перетворюється фактично на 

систему вищого рівня, з якою система нашої дійсності, і, зокрема особистість 

християнина, здійснює взаємоузгоджену комунікацію, що є запорукою 

продовження її життєдіяльності у бажаному напрямку світорозвитку. Але у 

будь-якому випадку центральною темою богословських розробок, що мають 

конфесійні особливості, залишається людина з її прагматичною потребою 

здобуття власного світу істинної реальності. При цьому для всіх 

християнських концепцій характерним є визнання вищого рівня реальності, 

яка певним чином визначає людську дійсність, впливає на сучасне і майбутнє 

людини [133]. 

Сучасна християнська богословська думка католицизму, 

протестантизму і православ’я, залишаючись традиційною, крім релігійних 

джерел, широко використовує філософські ідеалістичні концепції та 

методологічні підходи. Саме такий діалог дозволяє говорити про 

універсальність сучасної християнської думки, про можливість найбільш 

широко поставити питання суспільного ідеалу людської особистості та 

повноцінно, змістовно та адекватно висвітлювати граничні трансцендентні 

аспекти людського буття. Потенціал християнських методологічних 

установок у розгляді людини є досить суперечливий. З одного боку, домінанта 

релігійного погляду на людину орієнтована на визнання її вторинності, тобто 

залежності від Бога. Розуміння сутності, ролі, ідеалу людини завжди мало 

межу – Бога. З іншого боку, релігійно-філософський погляд на людину задає і 

високу шкалу вимірювання, оцінки її сутності, життєдіяльності, призначення 

в світі. Цей ідеал – Бог, який розуміється як носій глибоких моральних істин, 

еталон творення і чесноти, добра і любові. Це відкриває нові горизонти в 
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осягненні ідеалу людини, адже істотно зміщуються пріоритети в сторону 

духовності над її емпіричною повсякденністю [76, с. 9-10]. 

Звичайно для християнської Церкви ідеалом людини є принципова зміна 

всього повсякденного життя віруючого. Сучасна реальність з безперервно 

зростаючими проблемами медицини і біоетики, педагогіки і психології, 

моральності і духовності, політики та економіки врешті-решт фокусується на 

формуванні повноцінної світоглядної системи, що пропонує дієздатну систему 

координат вибудовування людиною власного життєствердного простору. 

Сьогодні християнство має бути «релігією, яка щось робить» для того, хто її 

сповідує. Тому християнський ідеал людини часто пов’язується не з 

очікуванням спасіння, а з тим, що повинна робити людина як врятована. Ті, 

хто називає себе справжнім християнином виконують повсякденні обов’язки, 

переживають життєві негаразди, але й отримують привілеї від усвідомлення 

того, яким повинен бути справжній віруючий, що він повинен робити і чого 

він повинен очікувати [366]. Усі компоненти свідомої життєдіяльності 

віруючого тісно переплетені із сферою релігійної практики. Цілісність 

особистості стверджується ретрансляцією світоглядних установок в реальні 

вчинки особи як творче вирішення життєвих проблем у їх різноманітних 

модифікаціях. Реалізуючись у діяльності детермінованій сутнісними якостями 

особи, християнин стає творцем світу. 

Протестанти розглядають особистість не тільки з сотеріологічної, а й з 

соціально-детермінованої позиції. Протестантська антропологія не відчужує 

гарантовану Богом гідність людської особистості. Бог має справу набагато 

частіше саме з особистістю, і завдання суспільства (Церкви) – це захист 

унікальних особистісних цінностей: прав, свобод, добробуту, можливостей. 

При цьому Церква – необхідна умова і місце реалізації ресурсів і можливостей 

особистості. Протестантська антропологія, переживши шукання і ввібравши їх 

досвід, пішла шляхом вироблення такої лінії, що досить активно включає 

природничо-наукову і світську філософську антропологію, укладаючи їх в 

рамки християнського розуміння людини. Головною і специфічною умовою 
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можливості людського способу життя є ідея «відкритості людини світу» як її 

спрямованості до Бога [126]. 

Людина – не Бог. І яким би достойним і послідовним не був її шлях 

боголюдського самовизначення, вона безсила остаточно і безповоротно 

подолати свою обмеженість у просторі і часі. Але – це «єдиний шлях 

становлення справжньої духовності. Це – тернистий шлях перетворення 

людської істини в Божественну Істину, людського добра – в Божественне 

Добро, людської краси – в Божественну Красу. Це нескінченний рух від 

людської недосконалості до Божественної досконалості». Це і визначає 

цілісність людини як міри персоніфікації в ній Божественного: людина шукає 

Бога, живе з Богом, живе Богом [78]. 

Складність взаємозв’язку релігійного досвіду і моральних переконань 

людини полягає в поєднанні чистоти релігійного ідеалу з повнотою його 

життєвого змісту. Сприйняття сучасного світу через призму наукової, 

неминуче матеріалістичної методології виявило те, що сучасна людина є 

абсолютно сліпою до духовного виміру як історії, так і своєї власної 

особистості [504, с. 10]. Англійський письменник, філософ і публіцист, автор 

творів з християнської апологетики Гілберт К. Честертон робить висновки, які 

відображають настрої не лише скептиків, але й багатьох оптимістів сучасності: 

«євангельські ідеали недосяжні як такі. Але зовсім безглуздо було б 

стверджувати, що вони неприйнятні для нас. Інша справа, що вони відзначені 

відомим містицизмом; якби це був якийсь вид божевілля, він обов’язково 

вражав б людей певного сорту – безумців» [475, с. 214]. 

Буття людини – це її дії, переживання подій свого життя, постійне 

намагання зрозуміти його сенс, вихід за його межі. Воно характеризується не 

стільки зворотністю, поверненням у минуле, як спрямованістю в майбутнє. 

Таке буття особистості відкрите і неможливе без долучення до Іншого. Іншим 

є Бог, що приходить з майбутнього, над яким людина не має влади. До такого 

спілкування належить лише той, хто вільно приймає страждання розіп’ятого 

Христа. Спокута через Христа дає індивіду можливість долати особисту 
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гріховність і тим самим ставати цілісною людиною. Шлях до вічного життя як 

прийняття страждань можливий завдяки любові, вільної від всякої раціональної 

та моральної необхідності. Єднання з Богом здійсниме лише під час літургії як 

есхатологічного царства. Пізнати Бога в євхаристії може лише особистість, що 

приймає Іншого в смиренні та любові [478, с. 10-11]. 

Видатний сучасний грецький богослов і філософ Х. Яннарас у 

ґрунтовній праці «Свобода етосу», осмислюючи фундаментальні етичні 

проблеми, прагне довести, що намагання побудувати досконале суспільство та 

розкрити красу цього світу можуть реалізуватися лише завдяки 

євхаристичному етосу, який є місцем вільного спілкування Бога і людини 

[506]. Пізнання Бога як події особистих стосунків є досвідом Церкви, адже є 

питанням про те, як людина пізнає Бога, який є ні зрозумілим, ні розумним, ні 

взагалі істотою серед інших істот, залишається в царині богословських 

роздумів. 

Мислителі, які займаються дослідженням природи і суті людини у 

кінцевому підсумку звертали свою увагу на понятті любові. Любов в історії 

християнської думки розглядалася як сутнісна характеристика буття людини, 

що має онтологічний статус. І розглядається як спосіб здійснення людської 

цілісності та інтегратора культурного життя суспільства в цілому. В основі 

ідеалу життя християнина лежить підпорядкування заповідям та внутрішній 

досвід, який переконує в істині, на тій підставі, що він безпосередньо 

усвідомлює і дослідно бере участь в цій істині. На основі цього можна вивести 

два моральні імперативи: перший – християнин любить кожну людину; другий 

– будь-який представник інослав’я, яким би далеким він не був від Церкви, 

завжди залишиться для «ідеального» християнина предметом духовної опіки. 

Християнину властиво віднайти у своєму ідейному опонентові найостаннішу 

крихту істини, щоб за допомогою неї бути зрозумілим і врятувати хоча б 

декого. Але таке розуміння заповідей Ісуса Христа є ідеал, на практиці рідко 

здійсненний [68]. 
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Папа Бенедикт XVI в енцикліці «Deus Caritas Est» [501] ставить у центр 

життя сучасної Церкви милосердну любов. Тим самим понтифік показав, про 

що він мислить і у якому напрямку буде розвиватися Католицька церква. 

Розглядаючи такі основні теми: Бог – першоджерело любові, Ісус Христос – 

втілення любові Бога до людини і любов до Бога і ближнього, він вказав 

основні напрями християнської віри. Нероздільність любові до Бога і до 

ближнього – це по суті сенс послання понтифіка до сучасного суспільства. 

Християнська любов та її всілякі прояви є центральним принципом 

християнської віри і особливий, вищий тип відносин між людьми, який веде 

до служіння ближньому. У новому теологічному документі визначено основні 

принципи життєдіяльності людини в умовах сучасної секулярної 

постмодерністської культури початку XXI століття та вказується шлях для 

досягнення нею ідеалу, святості – це життя одухотворене любов’ю, джерелом 

якої є Бог. 

У християнстві для позначення любові, починаючи з ранніх часів, 

використовували термін «агапе» – це особлива любов людини до Бога та Божа 

любов до людини, а також жертовна любов між людьми. Ідею агапе доповнює 

ідея еросу. Поняття «ерос» відповідає головним моделям духовного і духовно-

тілесного розвитку людини й позначає: по перше, створену енергію душі, що 

споконвічно спрямовує людину до духовного з’єднання з Богом та набуття 

Блага, яке після гріхопадіння було зведене до земної наживи; по друге – це 

Богом дана первісна пристрасть між чоловіком та жінкою для відновлення і 

продовження існування у спільному праведному житті, що супроводжується 

пошуком душевної краси та доброчинності. Ерос як людська любов, через її 

спотворення та перекручення на розпусну похіть отримала переважно 

негативну етичну оцінку в християнській думці. Спроби морально-ціннісного 

виправлення еросу в контексті християнської культури виражається в практиці 

аскетизму й містицизму відповідно як упокорення пристрасних проявів еросу 

та його суттєвого перетворення [482, с. 9-12]. 
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Отже, людський ідеал отримує свою онтологічну сутність із факту 

божественної любові. Створення людини – це акт Божої любові, яка надає 

буттю реальності. Любов конституює буття як екзистенційну подію. Тварна 

природа людини, її природна індивідуальність недосконалі і смертні. У цю 

природу Бог вклав Свій «образ», «вдихнув життя», надав можливість 

«істинного буття», «життя вічного» – поза природними простором, часом і 

необхідністю. Неповторна людська особистість реалізується і виявляється в 

«екзистенційному акті спілкування та взаємного зв’язку з Богом та іншими 

людьми, у свободі любові» [506, с. 13-14]. 

Долучаючись до загальної любові, людина розуміє істину і виконує 

вкладену в неї Богом мету свого життя, трансформує людину до святості, що 

дозволяє стати вище власних уподобань та бажань. Вона насолоджується 

благополуччям інших і самовіддано живе для їх користі. Тобто справжня 

любов – любов, підпорядкована добробуту інших. Ідеал любові ґрунтується на 

єдності з Абсолютом, тому насамкінець наповнення сенсу життя віруючого 

любов’ю розуміється як прагнення людини до вічності, до Абсолюту, а Він 

дарує своєму люблячому творінню свободу і справжню творчу силу. 

Питання про свободу створює для людини дилему: або свобода як 

любов, або свобода як заперечення. Особистість не просто хоче жити «вічно», 

вона бажає піднесення до більшого, сутнісного, конкретного, унікального і 

неповторного буття. В соціальному середовищі людина, в тій чи іншій мірі, 

але неодмінно, перетворюється на корисний «об’єкт», політичну «персону». 

Це і становить трагічний аспект особистості, що викликає відповідну реакцію 

з її боку. Тому сьогодні у всіх сферах соціального життя йде активний пошук 

особистісної ідентичності [189, с. 268-269]. Опанування певними предметами 

чи пристосування до необхідних умов, що виникають перед людиною, є 

важливими принципами творчого розвитку та формування особистості. У такій 

незмінній перспективі соціальної дійсності ще більше стають зрозумілими 

спроби Церкви як суспільного інституту підвести до усвідомлення того, що 

людина є істотою не лише земного світу, а й трансцендентного, тобто ввести 
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людину в такого роду відносини зі світом, який не визначається законами 

природи [189, с. 278]. 

Формування цілісності людської особистої ідентичності – це складний 

та суперечливий процес. Він передбачає усвідомлене, цілеспрямоване 

встановлення особистістю правил та обмежень, які сприяють 

самоідентифікації. Це передбачає гармонійне співвідношення всіх 

структурних рівнів ідентичності індивіда, який змінюється у світі неминучих 

трансформацій. Тому самоідентифікація людини можлива лише за умови 

стійкості її сутнісних якостей як особистості. Досягнення цілісності особистої 

ідентичності не може відбутися автоматично, адже цей процес не позбавлений 

певних труднощів, диспропорцій і суперечностей, викликаних 

життєдіяльністю людини у швидкоплинному світі. Тому принципово важливу 

значимість в цьому має усвідомлене, цілеспрямоване регулювання 

особистістю ходу і спрямованості процесу самоідентифікації. При цьому 

незаперечним фактом є соціальна детермінованість процесу ідентифікації 

особистості, що може мати дві, однаково згубні для її ідентичності, крайності 

– конформізм і егоцентризм. Тому є всі підстави розглядати як необхідну, 

діалектичну за своєю внутрішньою суттю, форму самоідентифікації 

особистості – духовність. Однак принципово важливо, щоб у процесі вибору 

особистістю духовних цінностей не відбулася їх підміна. Тому думка сучасних 

богословів, філософів і вчених спільна в тому, що «тільки справжні духовно-

моральні цінності (добро, любов, істина, краса, справедливість, свобода та ін.), 

що іманентно поєднують в собі індивідуально-особистісне та соціальне, 

конкретно-історичне та вічне, колективно-групове і загальнолюдське, 

ідеальне і практично-дієве, дають можливість індивіду раціонально осмислити 

і співвіднести ці протилежні інтенції в повсякденних ситуаціях, життєвих 

орієнтаціях і цілях» [341]. 

Людина в межах своєї онтологічної визначеності є вільною і тому може 

протистояти впливам зовнішнього середовища та навіть змінювати його в 

межах свого значення у Всесвіті. Ця глибока сутність людини – бути 
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господарем середовища, у якому перебуває, – виражена у Святому Письмі і 

демонструє важливі засади визначення ідентичності людини як покликання 

бути господарем у своєму середовищі. Але необхідно вказати, що в сфері 

можливостей людини завжди, в силу її фундаментальної і невідчужуваної 

свободи, залишається і можливість повороту, радикальної зміни сценарію 

своєї долі [461]. 

Неприпустимим є використання власної свободи і спільноти на користь 

зла, адже це неминуче веде до пригнічення гідності людини і приниження 

гідності інших людей, до втрати свободи і величезних людських жертв. 

Прикладом такого особистого і суспільного зла є спотворене розуміння 

свободи людини, що полягає у підтримці таких явищ, як аборт, самогубство, 

розпуста, збочення, руйнування сім’ї, культу грубощів і насильства тощо. 

Причину тут необхідно шукати у слабкості інституту прав і свобод людини, 

тому що він порушує гармонію їх реалізації у публічній сфері, захищаючи 

свободу вибору, все менше враховує моральний вимір життя і свобод. 

Суспільний лад не має захищати одну свободу вибору, забуваючи про інший 

вільний вибір добра і істини, що втрачає свою цінність і сенс, якщо 

звертається до зла. Тому таке суспільство і його політико-правовий інститут 

повинен захищати людську гідність і сприяти духовно-моральному розвитку 

особистості, створюючи механізми відновлення прав людини та моральності 

[327]. 

Очевидно, що такого роду апологія взаємин любові та відкритості, 

взаємного дарування та жертовності, протистоїть сучасному дискурсу насилля 

та нігілізму. Сучасна християнська думка не може у своїй інтерпретації 

людини обмежитися виключно трансцендентним підходом. Вона змушена 

широко та багатогранно розглядати проблеми людини вже тому, що 

християни живуть у світі, де їх супроводжують соціально-економічні, 

політичні та інші суперечності, які потребують вирішення. Хвиля жорстокості 

проти особистості, її гідності, права на життя, на ставлення до себе як людини, 

створеної за образом і подобою Божою, а не безликої сукупності молекул, 
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актуалізує для християн нові моральні випробування. Недосконалий світ 

стрімко змінюється, адже втратив свого господаря – людину, яка поглинається 

природними стихіями і виявляється залежною від предметного, нижчого, ніж 

вона сама. Основним вектором розвитку світу стало наростання наближення 

до руйнування та природньої смерті, причиною якої є хвороба людини – 

гріхопадіння. Те, що пов’язує людину з природою, все більше відділяє її від 

Бога, а релігійність все більше проголошується «приватною справою» кожної 

окремої особи. 

Важливим досягненням християнської антропології є формування 

принципу персоналізму. Для богослов’я людина – це «образ і подоба Бога», 

тому воно не задовольняється гуманістичним тлумаченням людини, а бачить 

її в світлі двох проявів існування: біологічного (тілесного) та еклезійного 

(духовного) [189, с. 272]. Тілесний прояв буття людського індивіда протягом 

тисячоліть не містив в собі такої проблемності, що виникла в сучасному 

суспільному середовищі. Значні успіхи біологічних наук та медицини на межі 

XX-XXI століть істотно змінили ситуацію, адже актуалізували питання 

сурогатного материнства, абортів, трансплантації людських органів, 

пластичної хірургії, зміну статі і інших способів трансформації тілесної 

ідентичності людини. Ще більш радикальне і небезпечне активне вторгнення в 

життя сучасної людини біомедичних технологій, що відкривають перспективи 

цілеспрямованого впливу на спадковість людини на генетичному рівні: генна 

інженерія, клонування людини тощо. Беручи до уваги важливість визнання 

найважливішого з прав людини – права на життя, церкви наголошують не 

стільки на значущості цього права для вже сформованих особистостей, скільки 

для ще не народжених, як вираження однієї із найбільших небезпек сучасності 

для суспільства та держави [252, 326]. 

Абсолютна більшість віруючих, на переконання П. Сауха, практикує 

релігію за принципом «беру, що смакує». Тобто сучасна людина конструює 

релігію, вибираючи те на глобальному релігійному ринку символічних систем, 

що їй найбільше подобається. Компоненти релігійної свідомості та релігійної 



 

 

112 

практики у плюралістичному суспільстві постають як зшиті клаптики думок й 

тлумачень сакральних релігійних приписів і текстів. Як наслідок – безліч 

«суб’єктивних істинних суджень» вже виступають не як «хиба», «омана», 

«неправда», «нісенітниця», а лише як своя «правда» [388, с. 22]. 

На відміну від традиційних богословських поглядів, Ф. Овсієнко вважає, 

що у християнстві має місце «теологія земної дійсності». Її основу складає не 

увага на Бога, а на «божих речах», проблемах праці, суспільного розвитку і 

прогресу. Таким чином, виділяючи релігійні аспекти у всіх явищах і речах 

світу з одного боку, «освячуючи» світ, а з іншого – «олюднюючи» Христа, 

Церква намагається зберегти своє існування і бути діяльною у світі [315]. «У 

життєдіяльності євангельського Ісуса Христа можна вибрати для себе і для 

ідеалів суспільного життя все, що завгодно для даних умов, місця і часу» [160, 

с. 255]. Відповідно у творчості сучасного християнина зовсім не залишилось 

місця для роздумів про трансцендентні цілі своєї діяльності. Це відбувається 

не з-за того, що він зовсім забув слова Христа і святого Павла про відносну 

цінність цього світу, а тому, що вважає недостатніми трансцендентні сенси для 

тієї чи іншої діяльності. Тому для багатьох теологів неприйнятною є пасивна 

позиція: «все, що не робиться, не має великого значення, а значення має тільки 

«інтенція». Це означало б абстрагування від конкретної ситуації людини, а 

також від необхідності зайняти активну позицію щодо світу й іншої людини, 

бо неможливо закликати світських людей до участі в боротьбі за поліпшення 

умов життя і одночасно вселяти їм байдужість до проблем цього світу, 

стверджувати, що все, чого вони досягають в боротьбі, є суєта суєт» [16]. 

Вирішення проблеми людини вимагає виявлення в людині того 

онтологічного «рівня», який є специфічно людським і відрізняє її від інших 

сущих. Онтологічно людина є дуже складною, в людині як сущому в 

своєрідній формі присутні властивості всіх інших. Тобто людина, подібно 

фізичному тілу, підпорядковується законам неорганічного та органічного 

світу. Однак людина має такі властивості, які відрізняють її від всіх відомих 

нам сущих – вона має не тільки «душу», а й «дух». Вони вказують на 
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специфічне абсолютно виняткове людське. Сутність людини – це якісно нова 

можливість, що веде до того, щоб стати справжньою. Такого роду сутність має 

моральний характер і являє собою основу для виявлення притаманних людині 

властивостей та ідеалів [189, с. 265]. 

Буття особистості розкривається в існуванні, житті та здійсненні свого 

буття в конкретних ситуаціях як модусів буття особистості як зустріч з подією, 

яка розгортається у просторі, часі та смисловій сфері. Людина не тільки 

переживає своє існування у тривалості, але й перетворює його, зливаючись з 

життям, пізнає безперервну, нерозривну, процесуальну, якісну тривалість 

часу. Людина постійно перебуває в ситуації темпорального переходу як 

сукупність об’єктивного відображення, переживання і проживання 

майбутнього часу як спасіння. Митрополит Й. Зізіулас вважає, що метою 

спасіння є те, щоб «особистісне життя, яке реалізується в Богові, також 

здійснювалося і на рівні людського існування» [189, с. 272]. Поза творчою 

єдністю з минулим і майбутнім людства, поза любов’ю до людей не можливе 

повноцінне самоусвідомлення та самоідентифікація особистості. 

Вихідною точкою християнських роздумів темпоральності існування 

людини є феномен смерті. У сучасну епоху падіння аксіологічних імперативів 

людина аміфологізує смерть, але продовжує здійснювати релігійні ритуали 

поховання, шукає заступництва тощо. Проблема смерті безпосередньо 

впливає на земне існування людини, регулює її життя. Діалектичний зв’язок 

життя і смерті рефлексує в синтезі земного і посмертного існування, які 

знаходяться в безперервному процесі кореляції між собою [211, с. 88]. Смерть 

виступає кульмінацією нездатності забезпечити свою абсолютну ідентичність 

людини в світі. «Смерть виглядає трагічно неприйнятною, тільки коли людина 

бачиться особистістю – іпостасною і унікальною ідентичністю» [191, с. 43]. 

Зведення питання виживання людини до пошуку природної або 

«субстанційної» основи, наприклад, безсмертя душі, не дозволяє вирішити 

проблему її збереження. Лише співучасть не в природному або 

субстанціальному, а у Божественному особистісному житті «обоження» 
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(теозис) забезпечує безсмертне буття особистості як унікальної, неповторної і 

вільної іпостасі, люблячої і коханої, що утворює квінтесенцію рятівного 

благовістя. Мета спасіння в тому, щоб особистісне життя, що відкривається в 

Богові стала реальністю і на рівні людського існування [191, с. 45 ]. 

Християнство готує людину для вічного розумного життя на небі в 

Божому царстві світла й істини. Воно обіцяє не просте безсмертя людського 

духу, а повне відновлення всієї істоти у воскресінні з мертвих. Цей основний 

пункт у змісті християнського світогляду спрямований на те, щоб християни 

усвідомили себе як земного члена небесного царства. А його неприйняття чи 

руйнування тягне за собою і руйнування всього християнського світогляду, 

тому що людині залишається тільки визначити себе щасливим або нещасним 

мешканцем землі і відійти в землю, не знаючи ні для чого життя було тут, ні 

що чекає там. Християнство обіцяє людині участь у божественній славі і житті, 

через бажання яких людина втратила колись свій едемський сад. Воно 

говорить, що людина існує не для світу, а для себе самої, світ же існує лише як 

засіб для здійснення верховної мети людського життя. Мета ця визначилася 

ще раніше створення людини, і саме вона була сенсом і благом людського 

життя, але людина не могла здійснити її, тому що їй належало і належить дійти 

до її здійснення тільки шляхом діяльного саморозвитку та самовдосконалення 

самої себе [307]. 

Звертаючись до робіт протестантського богослова П. Рогозіна [379], 

М. Шенкао в своїй монографії «Смерть як соціокультурний феномен» [488] 

наголошує на тому, що Бог не створював людину для смерті. Тому зазвичай 

сучасна людина не думає і намагається не згадувати, відмовляється говорити і 

всіляко уникає розмови про «найогидніше явище в природі», так як «думки 

про смерть отруюють всі наші земні радощі». Адже смерть – це «те єдине, з 

чим людина не здатна, не може погодитися, примиритися, визнати її цілком 

природним і нормальним явищем. Але як би людина не прагнула до 

самозбереження, наперекір її логіці, волі і здоровому глузду, смерть неодмінно 

вривається в її життя. Але в глобальному сенсі виходить, що і смерті особливої 
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нема, адже смерть – межа, вузька прикордонна смуга між життям тут і життям 

в майбутньому, немає смерті ні для кого, бо Христос воскрес для всіх» [488]. 

У сучасному деморалізованому суспільстві абсурдними видаються 

думки тих, хто вважає, що вони зі смертю кінцевому рахунку припиняють своє 

існування, життя і страждання та нікчемним є твердження про те, що влада над 

смертю дає їм якесь відчуття сили [451, с. 42]. Творча робота і критичний 

аналіз даного питання не припинялися протягом всієї історії Церкви. Також 

необхідні вони і сьогодні – при зверненні до деяких сучасних викликів. 

Вибір людини однозначний – це вибір життя. Прагнення до смерті чи 

подолання постійного страждання смертю означає вибір поганого. Вибір 

поганої дії рівносильний вибору поганого результату, обираючи смерть 

людина робить помилку рівносильну вибору зла [215, с. 6]. Тому одним із 

актуальних світських та релігійних проблем є акт евтаназії як вибору смерті. 

«Ніщо інше так красномовно не характеризує наше уявлення про людську 

природу, як ті умови, які вважаються достатніми, щоб відняти у людини її 

життя» [386, с. 19]. Морально-етичне питання вибору меншого з двох зол в 

ситуації, коли в перспективі тільки зло – це питання про основні принципи 

теорії боргу. 

Оскільки людина живе спочатку земним життям, гріховність якого 

нікуди не зникає, християнство намагається переосмислити песимістичні 

оцінки земного життя, як печаль за тим, що в цьому світі саму людину 

радикально вдосконалити не можливо. Таким чином, християнство визначає 

ідеал людини і суспільства, привносячи есхатологічний оптимізм на противагу 

суму в погляді на життя земне, яке має особливе значення у підготовці до 

життя вічного. В цьому, власне, й полягає цінність життя християнина. 

Видатний сучасний богослов Ю. Мольтман розглядає різні уявлення про 

людину у соціології, психології, філософії тощо і співвідносить їх зі своєю 

богословською позицією. Він критикує проєкти, які абсолютизують і 

обожнюють людину. Християнське бачення людини орієнтоване на 

розп’ятого Христа, який втілює нову людяність, даючи людям надію. Надія є 
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найважливішою характеристикою життя людини. Принципи християнської 

надії на відміну від традиційної надії орієнтовані не на індивідуальний 

порятунок, а на колективне досягнення божого царства шляхом боротьби за 

поліпшення земного царства, усунення голоду, злиднів, насильства, 

експлуатації, безправ’я і відчуження. Завдання теології полягає не тільки в 

особистому, але і в соціальному звільненні, спасінні [293]. Християнство 

відкрило, сформувало і намагається зберігати ціннісні підходи до визначення 

змісту людської життєдіяльності: у особистісній сфері вказує шлях власного 

спасіння через подолання гріха, прагнення до духовної досконалості, а у 

соціальній сфері вказує на можливість ідеального людського соборного 

єднання на основі любові до Бога і ближнього. Усвідомлена необхідність 

подолання особистого та суспільного зла реалізується у сфері моралі, яка 

одухотворює та ушляхетнює низку таких закономірних явищ людського життя 

як шлюб, праця, держава, приватна власність тощо. 

Як стверджує В. Панненберг у праці «Anthropologie in theologischer 

Perspektive», концепція ідеалу людини передбачає «полярність між 

соціальними і суб’єктивними рисами, які пояснюють гнучкість людських 

станів і поведінки». Розбіжності виникають тоді, коли Біблія відповідає 

мовчанням на деякі питання або представляє можливість більш, ніж одного 

тлумачення [450, с. 29]. Зрозуміло, що відсутність прямих посилів щодо дії чи 

бездіяльності створює прецеденти необхідності дискусії і адекватної 

богословської рефлексії у цій царині. 

Побудова теоретичної моделі ідеалу людини є важливою справою 

сьогодення і майбутнього не тільки для християн. Воно відкриває нові 

горизонти для сучасної науки, показує людству спосіб вирішення сучасного 

антропологічної кризи і, що не менш важливо, допомагає кожній людині 

побачити самого себе, світ і Бога. Більше того суспільство постмодерну 

створює таку етику антропоцентризму, де відбувається абсолютизація 

володаря та повелителя у ставленні до навколишнього світу. За нових умов 

загадка ідеалу людини все більше полягає не в тому в якому напрямку (добра-
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зла) змінюється людина, а в тому, що вона взагалі не змінюється, не 

розвивається у відношенні до світу, стан якого у зв’язку з цим постійно 

погіршується. Пандемія коронавірусу COVID-19 дає сучасній людині шанс 

задуматись над питанням культури людського здоров’я. Адекватність реакції 

різних церков на світові масштаби захворювання ще далека від прагнення до 

глибокого взаємопорозуміння сторін, пошуку нових суспільних цінностей, 

уміння досягати компромісу з принципових світоглядних питань тощо. 

Сьогодні все більше людей бачать де і чому світ і людина гинуть, ніж те 

духовне, що об’єднує людей для загального блага у боротьбі з пандемією. 

Завдяки християнському обґрунтуванню ідеалу людини, оформлюються 

високі стандарти суспільного життя, вирішується проблема загальнолюдської 

самоідентифікації. Люди – щось більше, ніж просто носії окремих здібностей, 

таких як розумність і вільна воля, але також і щось більше, ніж просто члени 

окремих людських спільнот [136, с. 3-5].  
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2.2. Візія жінки, проблема гендеру та сексуальної етики 

 

Сьогодні важливими та актуальними для суспільства в цілому та 

наукового філософського простору зокрема постало чимало непростих питань 

розуміння жінки в сучасному світі, визначення шляхів подальшого 

соціокультурного розвитку з урахування та належної оцінки такого потужного 

чинника як є жінка. На перетині ХХ-ХХІ століть у світовому співтоваристві 

відбулись значні зміни в економічному, політичному, соціальному, правовому 

і моральному становищі жінок. Це неминуче привело до обговорення у 

християнстві, яке претендує на роль духовної опори суспільства, питання про 

сутність, роль та призначення жінки в сучасному соціальному середовищі. 

Актуальність і складність цього питання виникає не з очевидності нестачі 

фактологічного матеріалу, а з великої заангажованості, ідеологізованості та 

політизованості цього питання в минулому столітті, що пройшло під прапором 

боротьби жінок за свої права та свободи [228]. 

Якщо ж виходити на вищий рівень виявлення значущості проблеми, то 

варто наголосити на кризі сучасного суспільного розвитку, що полягає 

насамперед у падінні духовності. Масовий характер практики абортів, 

народження дітей поза шлюбом, розлучень, сімейного насильства, поширення 

кількості прихильниць руху «чайлд-фрі» тощо переводить проблему жінки, її 

соціальної реалізації, ролі у соціумі та інших сферах соціокультурної дійсності 

у площину філософії, соціології, психології, педагогіки, релігієзнавства та 

богослов’я. Звичайно, і на початку ХХІ століття, коли ставиться питання про 

ідеальний образ жінки в християнстві, то його традиційно пов’язують із 

взаєминами статей, шлюбно-сімейними відносинами, народженням дитини 

тощо. Ці питання завжди були актуальними, починаючи з перших десятиліть 

існування християнської Церкви, але вирішувалось не на користь з’ясування 

ідеалу жінки, а з метою вказати її місце у всіх системах складних соціальних 

відносин. 
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Минуле і сучасне жінки є настільки парадоксальне, що з’ясувати її єдино 

істинний та ідеальний образ нині і в перспективі вважається надзвичайно 

складним і, можливо, примарним. До середини XIX ст. філософські та 

теологічні дослідження проводилися на позиціях, базованих на твердженні, 

що жіночий досвід не має відношення до інтелектуальної та духовної сфери, 

які є світом чоловіків, закритим для жінок. Нині ж існує значний масив 

фахових праць різного профілю і світоглядних переконань, присвячених 

розгляду проблеми сутності жіночого начала у християнстві, ролі і місця 

жінки в історії та сучасності суспільного буття [483]. Ці питання 

обговорюється на сторінках духовних і світських журналів, на шпальтах газет, 

на конференціях різних рівнів та програмних цілей. Головне завдання всіх цих 

нескінченних дискусій, мабуть, полягає у встановленні відповідного 

концептуального християнського погляду на означену проблему відповідно до 

соціокультурних, економічних і політичних обставин часу. Християнство так 

багато піклується про жінку, репрезентуючи її і в загальному світоглядному 

дискурсі та створюючи суперечки, що вона заслуговує на окрему увагу при 

розгляді питання суспільного ідеалу. Це спонукає християнських мислителів 

задуматись над історією та сьогоденням Церкви для того, щоб краще зрозуміти 

божественний задум щодо жінки [228]. 

Сьогодні у світовому інтелектуальному дискурсі, часто під впливом 

феміністських поглядів, спостерігається ідейна зміна соціальних стратегій в 

напрямку переосмислення релігійних вчень і культової практики, пов’язаної із 

заборонами, обмеженнями та сприйняттям жінки у вторинному значенні, 

позбавляючи її можливості виявлення особистого та соціального духовного 

досвіду. Принципово інша, нова, чужа християнству ідеологія фемінізму 

заряджена потенціалом позитивних поглядів на жінку і вірою в рівну цінність 

статей почала шукати шляхи очищення богослов’я від застарілих традиційних 

стереотипів. Вона зорієнтована на те, щоб передати сучасний образ жінки, 

звільнившись від багажу минулого, що перебуває в полоні міфів, суперечок, 
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репрезентацій та інакше, подивившись на джерела, максимально повно 

співвіднести все знання про жіночу реальність з дискурсами про неї. 

Існує думка, що все буття жінки – це «історія, яку в неї вкрали» [197, 

198], це те, як чоловіки розуміли її стосунки з сильною статтю, це ідеалізовані 

уявлення і норми, що визначали місце жінок у суспільстві. У всіх 

характеристиках жінки у християнстві, особливо в епоху Середньовіччя, чути 

голос чоловіків, хоча й не всіх, оскільки преважна більшість як чоловіків, так 

і жінок утримувались від оціночних суджень. Християнська Церква стежила 

за потоком інформації і визначала, як слід було ставитися до жінки. Вся історія 

людства є нескінченною кількістю прикладів того, наскільки соціальні події 

відображаються на способі життя жінок, наскільки економічні потрясіння, 

епідемії, голод і війни підштовхували багатьох жінок бути сильними і, 

порушуючи звичні порядки, виходити на арену суспільного життя [197, 198]. 

Зрозуміло, що ідеї та рух фемінізму не єдине джерело переосмислення 

відношення до розуміння жінки. Першочергово суттєві трансформації у цій 

площині спричинені Реформацією та наступними подіями, які пов’язуються з 

багатьма змінами у Церкві та суспільстві: спрощення устрою Церкви, рівність 

всіх перед Богом, скасування чернецтва, проголошення головною цінністю у 

відносинах між чоловіком та жінкою шлюбу та сім’ї, визнання священства всіх 

віруючих, наголос на важливості мирського покликання, сприяння 

поширенню писемності та розвитку освіти серед всіх людей (наприклад, у 

більшості великих протестантських семінаріях навчаються переважно 

студентки) тощо. Історія свідчить про те, що Реформація не ставила за мету 

принести бажане звільнення для жінок в сучасному його розумінні. Так, жінки, 

в деяких сферах нарівні з чоловіками, отримали реальні можливості для 

служіння у Церкві і суспільстві, але ідеалізація активної дружини, матері, 

домогосподарки не заперечувала головну суспільну роль чоловіків. 

Відома історик Т. Орлова, досліджуючи підходи вітчизняної 

історіографії до теми «Жінка і релігія» [318], вважає її дуже непростою, адже 

важливі зміни у підходах до широкого кола питань стосовно сутності, ролі і 
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місця жінки в суспільстві сприймались християнською Церквою традиційно, 

часто досить консервативно. Н. Недзельська [303] на основі аналізу вчень 

християнства та інших релігій, намагаючись показати історичні світоглядні 

виміри жінки в контексті проблем сьогодення, робить висновок про те, що сенс 

і призначення жінки християнство вбачає у виконанні нею певних, переважно 

сімейних, функцій та другорядність всіх інших ролей у суспільстві, яке 

ідентифікується як патріархальне. Найпоширеніші думки про жінку [272]: 

бути слухняною чоловікові, бути помічницею чоловікові, бути вірною та 

доброчесною дружиною тощо. Тобто намагаються показати, що жінка в 

патріархальній сім’ї знаходилась у моральному пригніченому становищі. 

У християнській думці обґрунтовується існуюче становище жінок, 

посилаючись на Священне Письмо [454]. Вважається, що через Єву відбулося 

гріхопадіння Адама. Ворота раю зачинилися для людей на час їхнього земного 

життя. Тобто образ жінки від початку часів закладається як образ спокусниці, 

що накликала лихо на себе і на весь людський рід. В. Діканова вважає, що 

покарання за гріхопадіння враховує функціональні особливості статі. 

Покарання жінки пов’язане зі здатністю народжувати дітей: «Ти в муках 

родитимеш дітей» (Бут. 3: 16), материнством – це те, чим жінка принципово 

відрізняється від чоловіка і що дає їй певні переваги: «Помножуючи, помножу 

терпіння твої та болі» (Бут. 3: 16). Страждання, пов’язані з вагітністю та 

пологами, вихованням дітей компенсуються палким, пристрасним бажанням 

до чоловіка: «До мужа твого пожадання твоє» (Бут. 3: 16). Тим самим вона 

помножуватиме власні страждання, визнаючи владу чоловіка: «Буде панувати 

над тобою» (Бут. 3: 16). Бог створив чоловіка та жінку не одночасно, спочатку 

Адама, а потім Єву, з особливою метою, щоб вона була йому помічницею. Єва 

була рівна Адаму, але її роль і обов’язки як дружини підкорятися своєму 

чоловікові входили до Божого плану від самого створення, ще до гріхопадіння 

і прокляття. Тому з точки зору сучасної західної та вітчизняної світської 

культури дискримінація Церквою жінки проявляється від народження [155]. 
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Таке бачення жінки, на думку християн, – це пережиток старозавітних 

та язичницьких уявлень і є неприйнятним у тих суспільствах і для тих людей, 

які освітлені Євангелієм, що допомагає пізнати її справжню суть і призначення 

[144, с. 159]. У всій Біблії від самого початку і до кінця, стверджує Анрі де 

Любак, навряд чи можна знайти жінку, яка своїми рисами не символізувала б 

Церкву [269, с. 136]. На основі Святого Письма формується скоріш 

позитивний образ жінки, адже Бог однаково любить як чоловіка, так і жінку. 

Він дарує життя всьому сущому, а жінка створена як і чоловік за образом і 

подобою Бога. Жінка наділена такою ж гідністю і цінністю, як і чоловік не 

лише тому, що створена за образом Божим, а й тому, що має глибший 

особистісний вимір. Вони відрізняються один від одного і разом з тим, 

вступаючи у закономірні, природні, тісні взаємовідносини між собою, 

«породжують довершеність людської особи» [252, с. 82]. Новозавітна історія 

наводить не один приклад шанобливого ставлення Ісуса Христа до жінок 

навіть до таких, поведінка та життя яких часто не відповідала прийнятим 

нормам моралі. Ісус ніколи не відвертається від жінок, а приймає їх всерйоз і 

без надмірностей і вони ніколи його не зрадять, а залишаться йому вірними до 

смерті на Хресті і будуть першими очевидцями його Божественної сутності. 

Ісус не ставить до жінки особливих вимог, наприклад, коритися чоловікові, 

народжувати дітей, мовчати у Церкві, покривати голову тощо; не спонукає 

жінок відмовитися від способу життя, прийнятого в культурі, не перешкоджає 

жінкам супроводжувати його на великі відстані; не виділяє жіночу 

цнотливість, не відкидає ніякої розпусти, натомість наголошує на тому, що всі 

люди грішні; спілкується з жінками, відповідає на їхні питання, хвалить за те, 

що вони роблять життєвий вибір про переваги слухати його, а не займатися 

жіночою справою; не розцінює жінку як сексуальний об’єкт; після 

Воскресіння з’являється спочатку перед жінками-ученицям тощо. У Біблії 

досить яскраво підкреслюється відданість жінок Ісусу, який не бореться за 

права жінок, але і не навчає встановлювати панування над жінкою. Вона така 
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ж людина, як і інші (чоловіки), здатна сприймати Його проповідь і 

проповідувати сама (розмова біля криниці з самаритянкою) [404]. 

У богословській думці констатується, що на відміну від язичницького 

світосприйняття у християнстві здійснено ґрунтовне мотивування покликання 

жінки через шанування Пресвятої Богородиці як вищого ступеня моральної 

чистоти, духовної досконалості і святості, через благословення жіноцтва в 

особі матері [303, с. 33]. У католицизмі вчення про Діву Марію вилилось у цілу 

науку – маріологію. Католицизм часто називають «релігією Діви Марії», що 

вирізняє його від інших релігій, навіть близького йому православ’я, тим що 

вміє трансформуватися, прилаштовуватися до змін, які мають місце в 

суспільстві, не змінюючи своїх основних догматів. Культ Богородиці, що є 

найпопулярнішим у «різнокольоровому християнському світі», є взірцем в 

історії людства та помічницею у вирішенні нагальних проблем, в першу чергу 

сім’ї, жінки, дитини. 

Суттєвим кроком для всебічного і ґрунтовного обговорення проблеми 

жінки, її вагомої ролі у суспільстві та призначення у сучасному та 

майбутньому бутті Церкви стало надзвичайно сміливе об’явлення папи 

Франциска: «Марія – Божа Матір є важливішою, ніж священики, єпископи... 

Церква без жінки – це як апостольська колегія без Марії» [31]. Папа Франциск 

закладає й підвалини сучасної методології теології жінки, наголошуючи на 

тому, що «Участь жінок у житті Церкви не може обмежуватися жінкою 

міністранткою, керівництвом Карітасу, катехиткою... Ні! Жінка повинна бути 

чимсь більшим, навіть містично більшим від того, що я сказав раніше про 

«теологію жінки»... Божа Матір – Марія була важливішою, ніж апостоли, 

єпископи, диякони і священики. Жінка у Церкві повинна посісти належне їй 

місце. Як саме – це потрібно з’ясувати, бо немає теологічного пояснення цієї 

проблеми» [32]. Не дивно, що авторами праць з «теології жінки» у різних 

християнських виданнях, зокрема католицьких, здебільшого є жінки, які 

користуються авторитетом як викладачі різних християнських університетів, 
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видавництв, теологічних комісій, є активними учасниками міжнародних 

конференцій тощо. 

Сутнісна змістовність теологічного обґрунтування сучасного образу 

жінки полягає в тому, що апріорі соціальна визначеність жінки як виконавиці 

певної цинічної ролі повинна бути зрозуміла відповідно до покликання її як 

жінки до участі в духовній, священицькій і пророчій місії Христа. Для 

майбутньої Католицької Церкви, за задумом Франциска, вирішальне значення 

матиме рецепція положень ІІ Ватиканського Собору щодо вагомості вкладу 

жінки в життя суспільства, Церкви і людини. Враховуючи активність 

поширення у ватиканських виданнях дискусії з означеної актуальної для папи 

Франциска теми місця і ролі жінки в християнстві, прочитуються тенденції та 

чинники реформування Церкви. Життєвість і привабливість Церкви в 

майбутньому, на думку Франциска, не можна буде забезпечити без визнання 

особливого статусу жінки у Церкві. При цьому Церква розвиватиметься, не 

загрожуючи своїм основним засадам віровчення, на яких збудована 

католицька традиція. 

Сучасні вітчизняні науковці [318, с. 140-141] підкреслюють особливу 

роль та значення жінки у формуванні ментальних основ багатьох народів, в 

тому числі й українського. Ідеї власної ідентичності виникають у сакральному 

шануванні Богородиці, Оранти, Покров Пресвятої Богородиці, Софії. Тобто 

характерне поклоніння Діві Марії як символу жіночого начала пояснює 

особливості фемінності характеру багатьох націй і народів, адже 

незаперечним є те, що жінка є основною в трансляції релігійного досвіду, в 

якому їй, незважаючи на це, відводиться не головна роль. Оскільки 

християнські парадигми при оцінці жінки у всіх сферах суспільного буття 

довгий час були домінуючими, багато стереотипів по відношенню до жінки, 

які склалися в межах релігії, ставали здобутком всього суспільства та в 

подальшому суттєво впливали на світські фактори у вирішенні багатьох 

суспільних та особистісних питань. 
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Культ Марії повинен був би знайти позитивний відгук у суспільстві, в 

першу чергу серед жіноцтва, але навіть таке сприйняття жінки зазнає критики 

насамперед у феміністичних колах. Професор Неаполітанського університету, 

теолог і священник А. Мілано вважає, що серед багатьох сучасників, особливо 

жінок, образ і культ Діви Марії зовсім не є авторитетним для становлення 

сильної незалежної жінки, надією на інтелектуальний прогрес та сексуальну 

реалізацію. Навпаки, вчення про Діву Марію ідеалізує цнотливість у збиток 

сексуальності, можливість народження поза шлюбом, односторонньо 

ототожнює ідеал жіночності з материнством, підносить послух, смирення, 

пасивність, підпорядкування і покірність як головні чесноти жінки, що можуть 

бути на руку лише чоловікам. Марія, вважають феміністки, не може стати для 

жінок прикладом боротьби за ідентичність, ні як людина, ні як обожена 

Мадонна та має негативні наслідки для розвитку сучасної жінки [286, с. 133]. 

У цьому питанні не можна нехтувати тим, що мова йде про життя 

людства у цілому, продовження людського роду. І тут головну важливу роль 

відіграють далеко не біологічні чинники. Принципово важливими в цьому 

контексті є моральні, психологічні, соціальні, побутово-матеріальні та інші 

фактори творіння потомства через усвідомлення народження, виховання, 

підготовку до життя тощо. Не материнство, а зміни в суспільній та 

індивідуальній свідомості, практична творча автономність та незалежність 

жінки стали визначати її долю. Тепер воно (материнство) залежить від 

власного бажання і є бажаним тоді, коли здається найбільш слушним, а 

рішення з приводу цього приймається заздалегідь спільно з партнером – 

можливим батьком дітей [353]. Тому цю складову життя не можна 

ототожнювати виключно з біологічним, природніми пристрастями, 

відокремлюючи від мети покликання та служіння суспільству в духовній 

сфері. Саме в нащадках як продовження фізичної і духовної сутності, людина 

знаходить власне безсмертя та безсмертя людства. Тому в християнській 

моралі мати і дитина як головні єдині і нерозривні цінності земного існування 
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людини і всього людства не поступається місцем мудрості, геніальності, і 

навіть, святості. 

У Апостольському листі папи Івана Павла ІІ «Mulieris dignitatem» («Про 

гідність і покликання жінки») [359] зазначається про важливість жіночих 

цінностей в житті суспільства. Головна цінність, яку продукує жінка це 

здатність до самовіддачі заради іншого. Переважно цю якість пов’язували із 

здатністю жінки давати нове життя. Особливою повагою повинен 

користуватися той природний порядок речей, який веде до захисту і турботи 

про жінку, яка несе нове життя в своєму череві. Нерозсудливо стверджувати, 

вважає він, що материнство пригнічує жінку, що віддання себе сім’ї, особливо 

дітям, заважає жінці розкритися як особистості, впливати на суспільство у 

цілому [196, с. 133]. Однак, хоча материнство і є ключовим елементом жіночої 

ідентичності, сучасне християнське розуміння жінки виходить далеко за межі 

тільки дітонародження і продовження роду.  

Активність жінки в соціальному та політичному житті, що стає нормою 

моралі і закону, виділяє жіночу якість як необхідну і корисну для суспільства. 

Об’єктивність поглядів на образ жінки в християнстві дозволить 

запропонувати ідеали і цінності, орієнтуючись на які можна зреалізувати 

позитивні соціальні стратегії. Християнська Церква не може залишатися 

осторонь вирішення назрілих особистих і соціальних питань, коли в силу 

різних обставин багато жінок змушені самостійно виховувати дітей, 

працювати, займатись політикою, бізнесом, наукою, коли жінка виявляється 

більш витривалою і відповідальною за чоловіка, особливо у кризових 

ситуаціях. Адже потрібно розуміти, що нині постає «нова активна жінка», яка 

нарівні з чоловіком намагається бути і є активним учасником і творцем 

сучасного світового розвитку. Сьогодні в силу різних обставин зайнятість 

жінок – дружин і матерів у професійній сфері – з одного боку, забезпечила їм 

особистісний розвиток та певну фінансову незалежність, а з другого – 

негативно позначилася на інституті самої сім’ї [34]. 
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Християнство сприймає і розуміє цілісність жінки у її неповторності та 

унікальності. Кожна жінка – як людина має два елементи: земний і небесний. 

Небесний полягає у вірі та релігійній практиці у питаннях спасіння, де всі 

незалежно від статусу, походження, тілесних ознак постають перед Богом. У 

земному, природньому житті визнається присутність статевої соціально-

біологічної ознаки як антропологічної основи чоловіка і жінки, що є 

необхідними умовами гармонійного життя в суспільстві. Поняття «жінка» 

відмінне від поняття «чоловік» і розрізняє двох різних істот, що дозволяє 

уточнити «особисту ідентичність жінки, що полягає у відмінності між нею та 

чоловіком і взаємодоповненні його, і не тільки з точки зору ролей та функцій, 

які вона здійснює, а значно глибше – з точки зору структури особи та її 

значення» [252, с. 99-100]. Ці відмінності збагачуються і становлять повноту 

земного буття жінки у взаємодії з протилежною статтю – чоловіком, в першу 

чергу, у такому соціальному інституті як сім’я. Не враховуючи значення жінки 

в сім’ї, вважає папа Іван Павло ІІ, неможливо вирішити питання сутності 

ідеалу жінки. 

Для збереження і упорядкування створеного світу встановлено 

гармонійний порядок, побудований на відповідній ієрархії покірності і 

верховенства. «Коріться один одному у Христовому страху. Жінки нехай 

коряться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік голова жінки, як і Христос 

голова Церкви, свого тіла, якого він Спаситель. А як Церква кориться 

Христові, так у всьому й жінки – своїм чоловікам» (Еф. 5: 21-24). Головним 

приписом тут є вимога і цінність «коритися один одному» у контексті 

подружніх відносин. І вже Святий Павло чітко встановлює позицію чоловіка, 

як голови жінки і важливість підкоряться саме жінці перед своїм чоловіком, як 

Господу. Покора дружини своєму чоловіку як покора Церкви Христу і як 

покора віруючих один одному не пов’язується у протестантів з тим, що 

дружина нижча, або гірша за чоловіка, або не володіє такими ж здібностями. 

Це більше стосується чоловіка, який відповідальний за будинок і сім’ю та 

потребує підтримки дружини, матері своїх дітей [144, с. 432]. 
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Виходячи з Божого призначення, які відображені в Писанні, гармонійні 

стосунки чоловіка і дружини у сім’ї будуть досягнуті тоді, коли кожен її член 

буде виконувати свої обов’язки, створювати умови для розвитку здібностей 

інших, бути терплячим до недоліків іншого і цінувати один одного, як 

найдосконаліший дар від Бога. І в цьому питанні чи не головна роль належить 

жінці, адже від жіночої мудрості, чесноти, натхнення, захисту, чистоти, 

любові, побожності, а також сильного характеру, творчості, винахідливості і 

навіть агресивності буде досягатись сімейне благо. Покликання жінки бути не 

тільки помічницею чоловіка, а навчитися творчо підходити до своєї ролі, бути 

будівничим, партнером, досягати успіху в усіх аспектах життя сім’ї, 

побудованого на любові. Тому християнство переконує, що лише у шлюбі 

протягом всього сімейного життя формується ідеальна християнська жінка і 

дружина [155]. 

Необхідно визнати, що один із найвизначніших підходів у вирішенні 

даної проблеми, що з’явився в останні десятиліття і з яким доводиться 

рахуватися, є феміністська теологія. Вона входить в широке і різноманітне 

поле теології звільнення і разом з тим формується і розвивається в 

конфронтації з сучасним фемінізмом, головна ідея якого – визволення жінки. 

Феміністська теологія, намагаючись здійснити гендерний аналіз християнства, 

виступає з критикою академічного богослов’я, вважаючи, що воно вибудовує 

своє відношення до жінки на патріархальних основах, перекручує біблійні, 

ранньохристиянські погляди на жінку. А також намагається «повернути» 

архаїчні культи жіночих божеств в християнську міфологію, пропонує власні 

альтернативи християнського вчення і церковної практики [426]. 

Звичайно не можна оминути й досить парадоксальні дослідження 

феномену жіночої святості у християнстві, які проводяться на основі вивчення 

різних релігій, які не пов’язані з християнством, базується на ідеалістичній і 

матеріалістичній (марксизм) філософії, художній творчості, народних 

практиках, при цьому використовується методологія з психології. Така 

«сучасна наукова еклектика» дозволяє робити сумнівні висновки про 
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визначальність жіночого начала у християнстві, в першу чергу, через Церкву, 

адже вона містить атрибутивні ознаки з домінуючим жіночим родом. «Саме 

вони мають визначати сутність церковної практики, спрямовуючи чоловіче 

джерело віровчення – Христа та його апостолів – в гуманістичному напрямку. 

Тільки в такому розумінні Церква – інституція жіночого роду – буде проявом 

релігії (жіночий рід) як правдомовного світогляду (чоловічий рід), що мотивує 

діяльність людства, в даному випадку йдеться про християнський світ по 

істині віровчення, а не через страх перед невідомим, який породжує 

принизливу практику ідолопоклонства» [170, с. 131]. 

На думку теолога Ш. Керон, у структуру феміністської теології слід 

виділяти основні принципи, які описують специфіку жіночого релігійного 

досвіду, серед них: концентрація на жіночому, а не чоловічому; розгляд 

патріархату як найбільшого зла, що репресує жіноче; поділ суспільства на 

праведників і грішників існує тільки в свідомості патріархату; кожен повинен 

вільно, повно і публічно брати участь у прийнятті рішення, у розподілі 

загального блага, у вираженні своїх духовних потреб; жінки мають право самі 

контролювати власне життя; Церква не може говорити з віруючими, 

використовуючи «чоловічу» мову в якості мови Бога; розуміння релігійності 

як віротерпимості і гендерної свободи; різноманітні форми і способи 

вираження жіночої духовності [429]. 

Відносини жінки і чоловіка розцінюється фемінізмом як експлуатація 

жінок з боку чоловіків, а їх репрезентація у формі порнографії і проституції 

сприяє поширенню сексистських поглядів, що принижують жінку і є 

прикладом сексуального насильства над ними. Поняття насильства має, 

безсумнівно, негативне емоційно-моральне забарвлення і ототожнюється зі 

злом. Насильство як примус до бажаної поведінки – це система людських 

взаємин, в яких одна зі сторін прагне зайняти домінуючу позицію з метою 

встановлення контролю над поведінкою, думками і життям іншого. 

Сексуальна революція з її розкріпаченням сексуальності виявила проблему 

сексуальної об’єктивації жінок, що зближує фемінізм і релігію, оскільки 
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релігія засуджує навіть погляд на жінку з пожаданням. Але слід зауважити, що 

ставлення до жінки як об’єкта отримання сексуального задоволення, а не як до 

особистості, не є одностороннім процесом, адже багато аналітичних 

досліджень дозволяють стверджувати, що жінки також стали сексуально 

об’єктивувати чоловіків, які стали предметом насилля не менше, ніж жінки. 

Тому критика сексуальної об’єктивації в християнстві є досить поверховою і 

однобокою, адже сучасні церкви почали пом’якшувати своє ставлення до 

повій, сприймаючи їх у більшій мірі як жертв і покладаючи велику міру 

відповідальності на тих, хто їх використовує. При цьому надання чоловіками 

(чоловіча проституція) сексуальних послуг чоловікам або жінкам за 

матеріальну винагороду не знаходить такого розгляду. Папа Франциск в 

енцикліці «Amoris laetitia» [448] наголошує на необхідності захисту прав 

жінок, засуджує всі прояви насильства по відношенню до жінок, практику 

спотворення статевих органів, нерівноправність у доступі до гідної роботи, 

сурогатне материнство, гомосексуалізм, аборти, використання і зведення 

жіночого тіла до рівня товару в сучасній культурі тощо. 

Сьогодні одним із головних ідеологів феміністичного богослов’я є 

Розмарі Редфорд Рютер. Вона працює в напрямку дослідження складностей 

властивих еволюції релігійної думки та пошуку ресурсів для різностороннього 

розуміння християнства. Досліджуючи приховані корені християнської 

традиції, вона намагається виявити критичні зауваження щодо християнського 

розуміння жінки та й до самих методологічних підходів у цьому процесі. 

Вважає, що зловживання владою дозволило виправдовувати різні, часто 

досить жорсткі і жорстокі, дії в історії християнської Церкви по відношенню 

до жінки [24, с. 238-250]. Поєднуючи науковість, теологічну рефлексію та 

сучасне бачення суспільної реальності, вона пропонує альтернативне бачення 

жінки та сімейної моделі: християнство повинне надавати перевагу вірній 

позиції, яка полягає в тому, що всі люди і їх сім’ї є настільки різноманітними, 

що їх не можливо і не потрібно догматично обмежувати і їх розвитку в 

сучасному світи [51, 52, 53, 54]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Проаналізувавши біблійну і богословську літературу, феміністська 

теологія поставила питання діалогу в сучасному богослов’ї з приводу 

необхідності зміни сексуальної моралі Церкви, професійної участі жінок у 

місії спасіння Церкви, субординації, рівності тощо. Здається, що ці та 

попередні висновки спричинені жіночою емансипацією, громадським 

плюралізмом, постмодерністською філософією та демократизацією 

суспільства. В результаті цього збагачується догматичне і пастирське 

богослов’я, увесь досвід діяльності Церкви, адже інша половина Церкви і 

людства вводиться в християнське герменевтичне коло завдяки феміністській 

теології [372, с. 168]. 

Францисканський монах, священик Ф. Реаті у своїй роботі «Бог у XX 

столітті», намагаючись висвітлити всі основні тенденції у західній (як 

протестантській, так і католицькій) теології XX століття, вважає, що причиною 

виникнення феміністської теології є те, що жінки стали не тільки предметом, а 

й суб’єктом богословського розгляду. Він наводить слова Папи Івана XXIII, 

сказані ним напередодні II Ватиканського Собору: «Виникнення 

феміністського руху в суспільстві XX століття – це, можливо, сама красномовна 

ознака настання нових часів». Таким чином, фемінізм та феміністська теологія 

є викликом не лише для чоловіків, а й для сучасної християнської думки [372, 

с. 186]. Ф. Реаті, цитуючи американського богослова Джона Кобба, підтримує 

те, що християнство і фемінізм не суперечать один одному, а навпаки, 

феміністський рух знаходиться в серці християнства. Адже християнство ще не 

реалізувало всі свої потенційні можливості, а феміністський рух, що виник 

історично в іудео-християнському середовищі, це підстава для глибокого 

оновлення Церкви [372, с. 171]. 

Іван Павло ІІ в Апостольському Листі «Mulieris dignitatem» [359], 

стверджує про незамінну роль жінки як особи в усіх площинах сімейного і 

суспільного життя і закликає їх до участі у всіх аспектах людських 

взаємовідносин на всіх рівнях організації суспільства. У соціальному вченні 

Римо-Католицької Церкви розглядається соціальна активність жінки у таких 
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площинах: вузькій – через виховання дітей у сім’ї та євангелізацію 

найближчих родичів та широкій – через діяльну громадську позицію у всіх 

сферах соціокультурної дійсності – від виробництва до керівництва державою. 

Таким чином, вказується на безпосередню соціальну природну активність 

жінки рівну чоловікові, і актуальність гендерного дискурсу, спрямованого на 

пошук доказів такої даності, виділяючи жіночу ідентичність, жіночі якості як 

необхідні та корисні для суспільства, особливо щодо духовності та 

моральності [346]. 

Окремим і досить важливим питанням є роль і функції жінки у Церкві 

як і будь-якого християнина, незалежно національності, соціального 

походження, стану здоров’я тощо. В соціальних концепціях християнських 

церков визнається активна діяльність жінок в таких церковних сферах: освіта 

і християнське виховання на всіх стадіях, починаючи з церковних шкіл до 

вищої богословської освіти в семінаріях; духовне керівництво подружжя та 

сім’ї, підготовка до шлюбу, до хрещення і турбота про нужденних; церковне 

управління, участь в органах по прийняттю рішень на рівні приходу, єпархії та 

помісної Церкви; соціальна служба, яка включає роботу з людьми похилого 

віку, в лікарнях, з пригнобленими і знедоленими; регенти, читці і півчі; 

іконографія; робота з молоддю; участь в різних напрямках екуменічного руху; 

публікації та спілкування; богословські роботи тощо [252, 319, 322, 324]. В 

силу своїх індивідуальних соціально-біологічних особливостей жінка може 

бути богословом, іконописцем, керувати хором, виконувати адміністративне 

служіння у Церкві, слідувати чернечому покликанню або носити високе 

звання матері, але, на думку священика С. Свєшнікова, це лише «зовнішні 

вираження деяких аспектів життя християнина» [391]. 

У дискусіях про місце жінки у Церкві виникає питання про можливість 

виконання жінками священицького служіння [81]. Воно формується на хвилі 

фемінізму, підіймається спершу протестантами, а потім і католиками, а 

сьогодні актуальне і для православ’я. На основі вивчення значної джерельної 

бази священник А. Постернак робить висновки, що підстави жіночого служіння 
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в християнських громадах пов’язано з тим положенням, яке вона займала в 

ранній Церкві, з тим, яке уявлення про її статус складалося в історії 

християнської традиції. Володіння жінкою служінням слова, виконання 

літургійних функцій і збереження для цього цнотливості, як і те, як сама Церква 

дбала про благочестивих дружин, з плином часу еволюціонували, як в 

індивідуальному особистісному, так і в загальноцерковному вимірі [354, 355]. 

Тобто жінки ніколи не усувались від проповіді й служби, яку 

обов’язково здійснювали не самостійно, а спільно з чоловіками або 

священниками в дусі приватних настанов окремим особам. Уже з перших 

століть сформувались кілька великих груп жінок, які володіли певним 

церковним статусом: пророчиці, стариці, вдови, диякониси і діви. Такі 

висновки дозволяє зробити значна джерельна база християнського Сходу і 

Заходу, в якій стверджується, що, крім чернечого, рівносильними до 

церковного служіння, були поширені в різний час церковні інститути жінок, 

спільним об’єднуючим правилом для яких було неухильне дотримання 

обов'язковості безшлюбності в поєднанні з молитовним та подвижницьким 

життям [403]. У Біблії згадуються імена багатьох активних жінок, які були 

залучені до служіння в Апостольській Церкві. Апостол Павло висловлює 

підтримку жінкам, наділеним важливими духовними дарами пророкувати 

Слово Боже у церковному служінні.  

Особливим явищем східного християнського світу є історія жіночого 

дияконату. Очевидно, що в західних громадах жінку з самого початку не 

допускали не тільки до кліру, але і до інших форм церковного служіння [288]. 

У цілому відмінність підходів до образу жінки в західній і східній традиціях, 

очевидно, пов’язана з ригористичністю католицьких теологів, зокрема Томи 

Аквінського, які розглядали жінку, в першу чергу, як причину гріхопадіння, 

тому довгий час вона була позбавлена прав не тільки всередині Церкви, а й у 

суспільному житті. 

У багатьох протестантських церквах жінка не лише допомагає під час 

служби, а й має право і можливість займатись пастирською роботою. Окремі 
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протестантські церкви вважають, що перешкодою до висвячування жінок в 

минулому була інша соціокультурна реальність. Тому священницький сан 

жінки це відновлення справедливості та зрівняння в правах жінок і чоловіків, 

де кожному відведена своя особлива роль. Глибокі дослідження Біблії, 

зроблені протестантами, дозволяють констатувати про те, що ніяких заборон 

на висвячування жінок у пресвітери (священники) в Святому Письмі не існує. 

Слідкуючи за апостольським принципом: «все, що не заборонено, дозволено, 

але не все дозволене може бути корисним» (1 Кор. 6: 12), Церква в кожному 

окремому випадку повинна вирішувати – користь чи шкода в тому, що 

належним чином підготовлена жінка буде допущення до служіння в якості 

пастора. На практиці це буде визнання жінки як повноцінної людської істоти, 

такої ж, як і чоловік, створеною за образом і подобою Божою і представляють 

в служінні Євхаристії як Господа Ісуса Христа [186]. 

Відновлення жіночого служіння починає свою історію у великих 

протестантських церквах з другої половини ХХ століття. Жіноча ординація 

дозволена в протестантських церквах Данії (1948), Франції (1949), Словаччини 

(1951), Великої Британії (1956), Нідерландів (1958), Швеції (1960), Норвегії 

(1961), Бельгії (1964) та Ісландії (1974) та інших. В методистській, 

пресвітеріанській, лютеранській та деяких інших церквах на кінець ХХ 

століття починають висвячувати до сану єпископа, а у 2014 році у 

Лютеранській Церкві Швеції з’являється перша в світі архиєпископ – жінка. 

Такий розвиток протестантського жіночого священства на думку А. Кураєва є 

закономірним і цілком логічним, адже відповідає їх світоглядним 

переконанням і не іконічному, не символічному мисленню. Пастор в 

протестантській громаді насамперед проповідник, вчитель, викладач, 

духовний порадник, організатор громадського життя, свідок людського 

покаяння тощо. Тому цілком слушно, що такою роботою можуть займаються 

і жінки в протестантських громадах. Для католиків та православних також 

важливі такі функції жінки у Церкві, більше того, значним числом парафій 

реально керують «матушки». Але у протестантів – ні жінки, ні чоловіки не 
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служать літургії [262]. Проводячи глибокий аналіз історії і сучасних проблем 

та їх вирішення з приводу служіння у Церкві, А. Хендрикс робить висновки 

співзвучні з багатьма сучасними богословами та мирянами: «Так в століття 

ідеалів рівності і всеосяжної емансипації постійно звучить нагадування нам 

про порядок Божого творіння, в якому чоловік і жінка знайшли своє певне 

місце і покликання» [456]. 

У зв’язку із світовими масштабами поширення протестантських церков 

ідея духовно-пастирського служіння жінки є загальним суспільним питанням. 

Для прикладу в Україні, переважна більшість населення якої ідентифікують 

себе з православ’ям, вже налічуються десятки тисяч протестантських 

релігійних організацій, існує низка протестантських церков, у яких дозволено 

жіноче пасторство. У кожній з них існує розгалужена мережа громад, де наявні 

жінки-пастори. 

Офіційно Церква розцінює заклики до жіночого священства як 

відступництво. Наприклад, католицька газета США The National Catholic 

Reporter опублікувала статтю, приводом для написання якої була незаконна, з 

точки зору редакції, заборона в служінні і звільнення священника Roy 

Bourgeois', який служив у громаді протягом 45 років, за його підтримку 

висвячування жінок. У супровідному листі Конгрегація Доктрини Віри 

вказувала про вірність і непорушність основ істини віри щодо заборони на 

рукоположення жінок. Кардинал Йосиф Ратцінгер, тодішній голова 

конгрегації, попросив президентів єпископських конференцій зробити все 

можливе для того, щоб припинити богословські дискусії цього питання, щоб 

двозначні і суперечливі позиції серед теологів і духовних наставників більш 

не з’являлися. Але, не дивлячись на категоричність багатьох документів, вони 

«не поставили крапку» в цьому питанні [19]. 

Основними аргументами феміністського богослов’я на захист жіночого 

священства є неспроможність традиційних доводів проти нього: Ісус не 

включив жінок в священство, обрав своїми учнями тільки чоловіків; історія 

Церкви не знає жіночого священства; Ісус був чоловіком, а значить і 
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священники, повинні бути чоловіками. Перший аргумент Рутер вважає дуже 

суперечним, тому що Ісус не засновував ніякого священства в сучасному його 

розумінні, другий аргумент не може бути вирішальним, тому що така практика 

виникла набагато пізніше апостольських часів і не повинна бути 

нормативною, а останній аргумент взагалі слід вважати єретичним [52]. 

Неоднозначність підходів до жіночого священства в Православній 

Церкві. Сучасний православний богослов, настоятель церкви в штаті Орегон 

(США) С. Свєшніков критично стверджує: «У православному віровченні 

проблеми статі просто немає, як не постає в православ’ї й питання про роль 

жінки у Церкві» [391]. Більшість православних ієрархів і мирян вважають це 

просто нісенітницею, нонсенсом, «примхою» сучасного Заходу, єрессю. Проте 

серед Західних православних церков проблема можливості жіночого 

священства і, тим більше, відновлення інституту дияконис жваво вивчається, 

обговорюється і турбує не тільки жінок. Для Православної Церкви, на думку 

митрополита Сурозького Антонія (Блума), «питання про рукоположення 

жінок ще тільки ставиться. До нас, православних, воно йде ззовні. Воно 

повинне стати для нас внутрішнім питанням. Воно вимагає від нас 

внутрішнього розкріпачення і глибокої причетності Божого споглядання і волі 

Божої» [389]. Тому дискусія з приводу того, що священником у Церкві може 

бути лише чоловік матиме своє продовження. Священство, згідно Апостолу 

Петру, належить всім без винятку християнам, а пресвітер, що стоїть біля 

Святого Престолу, володіє всім тим, що належить Церкві. Священство не існує 

поза Церквою – це унікальна якість Христа і Його Тіла-Церкви, це невід’ємна 

благодать, що спрямовується і фокусується на архієрея, а через нього і на 

особистості священника. Літургія ж (спільна справа) відбувається всією 

Християнською Церквою на зібранні в молитві незалежно від вікової та 

статевої приналежності, а не одним священником. Таким чином, священство 

повинно бути невід’ємним християнським покликанням, доступним і для 

жінок [391]. 
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Сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що, незважаючи на 

єдність канонічної традиції, православні церкви не мають єдиної позиції з 

цілої низки питань. Православна Церква на території країн, де проводилися 

експерименти з побудови соціалістичного суспільства, була поставлена в 

найбільш жорсткі умови, спрямовані на максимальне витіснення церковних 

інституцій з усіх сфер суспільного життя. Тому становище жінок у 

православних церквах і сприйняття ними їх статусу залежить від соціально-

політичної реальності в країні і культурного середовища. 

Якщо богослови і широкі кола православної громадськості Західної 

Європи і Америки виявляються втягнутими в дискусію, то в Східній Європі 

питання про становище жінок, як і раніше, залишається менш актуальним. 

Мабуть, якщо апостольська проповідь буде йти через жіночі уста, то з’явиться 

додатковий соціально-психологічний бар’єр на шляху Православної Церкви 

до Вселенськості. При цьому А. Кураєв стверджує: «Боюся, що жіноче 

священство стало б не добрішим, а більш жорстким. Якщо з’явиться жіноче 

священство, то це буде вірний крок на шляху перетворення православ’я в 

тоталітарну секту» [261]. Але поряд з тим у він схвалює те, що Православній 

церкві також зазвучав голос жінок: «Православна жіноча богословська думка 

народжується на наших очах» [261]. Позитивним моментом він бачить те, що 

богословські праці жінок формуються в жіночому монастирі, це свідчить про 

значний інтелектуальний потенціал православних монахинь, які мають 

особливу харизму від Бога – належати до великої сім’ї Божої.  

Слід зауважити, що православний уклад життя жіночих монастирів ще 

до недавнього часу для багатьох, навіть афонських монастирів, слідував 

ідіоритму зразка XVII-XVIII ст. На відміну від деяких монастирів, для яких 

характерний аскетичний спосіб життя, для них підпорядкування статуту і 

послуху більшість монастирів залишалися відносно аморфними, внутрішньо 

роз’єднаними і залежними від питань власності. Історія монастирів свідчить 

про те, що саме вдови відігравали особливу роль у заснуванні общинного 

укладу життя, який пропонував умови, які полегшують відхід зі світу і 
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звернення до духовного життя та часто служать притулком для тих, хто не 

знайшов собі місце у мирському житті, бездомних і літніх жінок. У 

культурному відношенні це був місток між освіченими благочестивими 

жінками різного соціального походження [243]. 

Зміна положення жінки як в приватній, сімейній та соціальній сфері, є 

важливою характеристикою сучасних світових тенденцій. Жорсткі статусно-

рольової приписи втрачають свою абсолютність під впливом нових ціннісних 

пріоритетів, що формуються, висуваючи на перший план автономність 

людини і права на її самість. Оновлення поглядів на світ людини стали 

результатом певного переосмислення руху та ідеології фемінізму. 

Феміністська критика суспільства, підходів до людини, жінки та її ролі в 

економічних, політологічних, культурних, процесах вимагає наукової 

перевірки, уточнення світоглядних підходів та вироблення 

конструктивістської парадигми життєвої реальності як плюралізму соціальних 

та індивідуальних практик. 

Прагнення до ціннісного аналізу життєвих стратегій жінки, що 

визначається соціокультурними, а не біологічними основами статі, а, отже, 

різними системами взаємовідносин чоловіків і жінок, комбінування 

чоловічого і жіночого начал є випробуванням для сучасних філософських та 

методологічних розробок і стимулюють гендерні підходи. Таке розуміння 

статі розширює можливості подолання стереотипів, ієрархічності, 

дискримінації, асиметрії у суспільних та міжособистісних відносинах і є 

показником загального культурного розвитку людства. Результати 

дослідження сучасного образу жінки у християнстві припускають як 

теоретичну розробку питань, пов’язаних з традиційними проблемами особи, і 

суспільства в цілому, створюючи при цьому в якомусь сенсі область 

соціального ідеалу. І разом з тим вони пов’язані із суспільною практикою, 

політичним і соціальним управлінням, інститутом сім’ї, сферою 

міжособистісних відносин є областю соціальної інженерії, оскільки охоплює 

всі, в тому числі і найінтимніші проблеми взаємин [109, с. 6-8]. 
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Визначити ідеальний образ жінки сучасній християнській думці досить 

непростою, адже потрібно врахувати традиційну консервативність Церкви, 

що впливає на стан речей як у суспільній свідомості, так і в соціумі в цілому 

та ширше коло проблемних питань стосовно ролі і місця жінки в суспільстві, 

які змінювалися історично. Привнесення християнського ідеалу жінки в 

світську площину приводить до дискусії і навіть проблемності у визначеності 

поведінки багатьох людей. Наприклад, святкування комуністичного, 

радянського свята жінки 8 березня і християнське свято жінок-мироносиць, 

традиційне сімейне свято дня народження дитини, яке співпадає із великим 

постом, вже не кажучи про День святого Валентина, хеловін, де активно 

задіяні діти тощо. Зіткнення двох календарів і, відповідно, двох дискурсів: 

релігійного та світського та шляхи їх подолання – це одна із реальних 

проблем, яка не просто актуальна, а й потребує адекватної богословської 

рефлексії з метою визрівання образу жінки-матері, яка знаходиться перед 

складним вибором в умовах світської сучасності і християнських переконань 

[128]. 

Сучасний розгляд гендерних питань через сакральний зміст 

християнської віри і знання носить фрагментальний характер. Переважно їх 

пов’язують із феміністичною теологією або в більш широкому плані з 

боротьбою за гендерну рівність, прав і свобод жінок в соціально-політичній 

сфері. Питання самовизначеності жінки як особистості давно перейшли із 

сфери другорядних та неважливих у площину найбільш актуальних для 

християнських церков [425]. Сучасна соціальна наука намагається чітко 

розрізняти поняття стать і гендер. Поняття стать пояснює універсальні 

біологічні відмінностей між чоловіком і жінкою, що пов’язані з анатомічною і 

фізіологічною даністю та їх ролі у відтворенні потомства. Але визначення 

людини лише в біологічних поняттях спрощує її сутність, перш за все у 

системі соціальних і культурних відносин. Тому вважається, що використання 

поняття гендер (англ. gender – «стать», від лат. genus – «рід») як соціальної 
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конструкції, дозволить розкрити все те, що перевершує над природньою 

реальністю. 

Людина вже в силу свого народження і статевої приналежності 

вибудовувала свою життєву стратегію, адже вся соціальна сфера 

розраховувала соціально-нормативні навантаження, враховуючи статеві та 

вікові особливості особи. Навіть сьогодні православні автори досить часто 

зазначають: «Горе тому суспільству, в якому жінка, як це спостерігається в 

наше століття, відхилилася від свого істинного призначення в сім’ї, від свого 

покликання, і взялася не за свою справу, вдарилася в те, що абсолютно не 

підлягає ні її розуму, ні її жіночій натурі, ні природному призначенню і силам» 

[490, с. 193]. Серед традиційної «гендерно асиметричної» системи соціальної 

поведінки християн найбільше турбує питання реалізації себе на професійних 

рівнях розвитку особистості. 

Гендерна рівність як гідність і відповідальність чоловіка і жінки, що в 

повній мірі виправдовують доступ жінки до суспільно значущих подій, не 

підлягає сумніву, але, як наголошує Іван Павло ІІ, при умові дійсного визнання 

пріоритетів її материнства та участі у створенні сімейного блага та родинного 

благополуччя перед усіма іншими суспільними та професійними запитами. 

Вони повинні гармонійно та взаємно доповнюватися для суспільного і 

культурного розвитку людства. Тому нове «богослов’я праці» повинне 

враховувати поглиблення сучасних гендерних запитів значення праці в 

християнському житті, але зберегти засадничий зв’язок між працею жінки і 

сім’єю. Тобто Католицька Церква наполягає на визнанні сучасним 

суспільством незамінної цінності жіночої праці вдома, що має значення у її 

духовному та виховному вимірі. На практиці заміжні жінки і матері, маючи 

однакове право доступу до виконання різних суспільних завдань, повинні 

долати стереотипи, згідно з якими жінка отримує більше можливостей в першу 

чергу фінансової незалежності, працюючи поза домом, аніж в сім’ї. В значній 

мірі саме цей факт вимагає від чоловіків поважали й любили жінок з усією 

пошаною до їхньої гідності та створювали умови, які б дозволяли жінці 
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реалізуватися, не обтяжуючись виключно домашніми справами. Жінка, 

знайшовши своє самовираження в діяльності, однак очевидно не повинна 

відмовлятися від своєї жіночості, наслідуючи чоловічі ролі [400]. 

Людська особа, згідно із сучасними науковими дослідженнями, є так 

глибоко позначена статевістю, що її слід вважати одним із факторів, які 

надають кожному індивідуальному життю особливих рис. Християнське 

вчення, моральні критерії та способи життя, що так оберігались Церквою, 

стали доволі розхитаними серед християн, які зустрічаються з дуже 

поширеними поглядами, протилежними християнському вченню [46]. 

Суспільне та особисте виправдання позашлюбних статевих стосунків, 

гомосексуальних відносин, визнання мастурбації багатьма психологами та 

соціологами як нормального явища статевого дозрівання, особливо серед 

молоді, свідчить про те, що проблема сексуальної етики для християнської 

Церкви стає підставою визнання ідейної зміни гендерного порядку. 

Поява в XX столітті гендерних досліджень є однією з подій для 

усвідомлення того факту, що «релігія не без статі». Прагнення до виявлення 

гендерної моделі, що лежить в основі християнства, привели до осмислення 

категорії «жіночого» в системі ідеалів та ієрархії соціальних ролей. Її 

головною метою стала критика гендерної нерівності в християнських 

символах і доктринах та з’ясування реальної природи Церкви і розвитку такої 

світоглядної системи, де жінка займала б належне місце. Вона обумовлює 

вихід за рамки традиційного християнського мислення та створення 

колосального богословського доробку, який дозволив би вирішити та 

передбачити багато полемічних питань наших днів. 

Феміністські теологи [6, 11, 29, 154] наголошують на тому, що вся 

історія людства – це розроблена система гноблення і приниження жінок, тому 

її необхідно деконструювати як символічно, так і соціально. Вони відкидають 

такі моделі теології, що виправдовують чоловіче домінування та жіноче 

підпорядкування, які визнають винятковість для Бога чоловічої мови, 

зображення Бога в соціальній ролі чоловічого домінування, розглядають 
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чоловіків більше схожими на Бога, ніж жінок і, стверджуючи, що лише 

чоловіки можуть представляти Бога як пастиря у Церкві і в суспільстві. 

Феміністська теологія наголошує на тому, що використання понять чоловік і 

жінка, стать, сексуальність та розмноження скоріше є характеристиками, які 

пов’язують людей із тваринами, але не з Богом, не з образом Божим, адже Бог 

не є чоловіком і жінкою [24, с. 584, 592]. Вся Біблія, на її думку, написана 

чоловіками як нормативними людьми. Слова жінки взагалі відсутні або вона 

мовчать і зазвичай згадується лише тоді, коли розглядаються як проблема. 

Явні доручення щодо жінок складаються лише, коли хочеться заборонити їм 

щось робити або визначити їх місце та меншовартість по відношенню до 

чоловіків. В окремий час жінки стають видимими лише коли всі чоловіки 

покинуть місце події, наприклад жінки біля хреста та могили. 

З середини XX століття радикальна частина феміністок, не 

погоджуючись з поступовістю реформаторства, вважаючи його м’яким і 

безперспективним, запропонувала створити власну «феміністську релігію», 

яка повинна будуватись на жіночому досвіді Віри і Духовності. Її головними 

характеристиками є: цілісне, єдине буття, екосвідомість, які протиставляються 

патріархальній дихотомії душі і тіла, ієрархічності раціонального та 

емоційного і фалоцентризму. Така концепція об’єднала всі форми віри, 

побудовані на основі «жіночої духовності і гармонії», а саме: теоретиків 

матріархального футуризму, лесбійських радикалів, прихильниць шаманізму, 

містичних і чаклунських практик тощо. Вони найбільш радикальні не лише у 

своїх поглядах, а й практиці боротьби із сексизмом, який, на їхню думку, 

пронизав християнство і не дозволяє жінкам висловлювати своє справжнє 

духовне «Я». Створення абсолютно нових, альтернативних форм віри, 

заснованих на розумінні потреб жіночого духовного розвитку, конструювання 

особливого жіночого простору, пов’язано з практикою поклоніння 

нетрадиційним, ірраціональним символам віри, серед яких відьмівство, вуду 

та інші. Вони вважають, що астрологія, мантика, магія, містицизм, теософія, 

антропософія, шаманізм, насправді, втілюють істинно жіночу суть, але були 
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викреслені із сфери суспільного життя патріархальною цивілізацією. Вони, 

деконструюючи властивий християнству діхотомізм, включають у свою 

систему цінностей такі пріоритети, як суб'єктивність, інтуїцію, спонтанність, 

тілесність і т. д. Сьогодні ми бачимо, що заснування і провідна роль в цих сектах 

належить саме жінкам: Олена Блаватська, Олена Реріх, Аліса Бейлі, Олена 

Писарєва, Марія Деві Христос, Ольга Асауляк, Людмила Шапошникова, Наталя 

Бондарчук та ін. У цих об’єднаннях, які створені на межі християнства і 

язичництва, сьогодні можна побачити саме жіночі духовні досвід і свідомість 

[261]. 

Розвиток радикального фемінізму досягнув таких висот, що його вже 

іноді характеризують як різновид фашизму. Боротьба за свої права та гідність, 

проти всього патріархального стала приводом виникнення нового сексизму, 

що полягає в дискримінація вже не жінок, а чоловіків. Стає все більш 

очевидним, що радикальний фемінізм бореться не стільки за рівність статей, а 

намагається переглянути традиційні християнські основи людської 

цивілізації, надаючи та обґрунтовуючи переваги «вищої статі» – жіночої, яка 

не просто відрізняється від сутності чоловіків, а краща за неї: жінки більш 

моральні і більш гуманні тощо. 

Не дивлячись на лібералізм у підходах до нових суспільних викликів, 

фемінізм у будь-яких його проявах розглядається християнством переважно 

як негативне явище, оскільки він приводить до моральної деградації 

суспільства, порушення функціонального розподілу між чоловіком і жінкою, 

закладеного у Святому Письмі. Фемінізм пов’язують з утратою жінкою 

жіночності, визначених релігією регуляторів і норм поведінки, релігійних 

моральних орієнтирів [303, с. 9]. Православні богослови зазначають, такі 

виклики зароджуються в лоні самої Церкви як єресі або здебільшого 

привносяться ззовні «людьми, що живуть в суспільстві і сім’ї» [391]. 

У сфері суспільних гендерних відносин єретичними в оцінці Церкви 

видаються, з одного боку, радикальний фемінізм з його намірами до штучного 

нівелювання відмінностей між чоловіком і жінкою, із надмірним 
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возвеличенням останньої, з іншого ж – сліпа ідеалізація і абсолютизація 

старого патріархального суспільного ідеалу, з недооцінкою обдарувань жінки. 

Однак функція християнського вчення полягає не тільки в критичному 

зіставленні емпіричної церковної реальності з духовними нормами, а й 

відображенні ідеальної норми суспільного життя. 

Вчення Православної Церкви говорить про рівність чоловіка і жінки як 

особистостей, про рівність та відкритість вибору шляхів дорослого життя. При 

цьому визнає трагічні реалії нашого світу, де нерівність між чоловіками і 

жінками проявляється майже в усіх царинах життя та й сама Церква, 

проголошуючи створення всіх людей за образом і подобою Божою, на 

практиці не завжди була бездоганно вірною цьому ідеалу. Тому нині Церква 

визнає різний життєвий досвід чоловіків та жінок, їх відмінну людську 

природу, але намагається відмовитися від будь-яких припущень про те, що 

одна зі статей перевершує іншу в духовній гідності. Сьогодні її головним 

завданням повинно бути пошук рішення, як саме жінки можуть найкраще 

брати участь в розбудові Церкви [176]. 

Досконалість, здавалося б, феміністської критики чоловічого панування 

у професійних, соціальних і політичних сферах, засилля чоловічих метафор 

підпорядкування в культурі, піднесення ідеї про сприяння властивих жінкам 

розсудливості і м’якості, примирення і збереження всього живого, сьогодні 

потьмяніла на хвилі власного протесту і войовничості. Поряд з універсальним 

фемінізмом у суспільстві реально відбувається фемінізація чоловіків і 

маскулінізація жінок. Це проявляється у всіх без виключення сферах, що 

полягає не тільки у ліквідації обмежень, а зрівнянні їх психологічно та 

фізіологічно. Закономірно, що пошук власної ідентичності сьогодні зводиться 

до сексуальності, де природний простір чоловічого світу стрімко звужується 

або набуває штучного характеру. Якщо раніше чоловік змушений був 

заперечувати жіночність в найрізноманітніших формах, від поведінки 

джентльмена до грубості манер, то сьогодні така показовість навряд чи 
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можлива в силу індивідуалізму та відсутності соціального простору для її 

втілення. 

Б. Марков [280, с. 216-217] припускає, що в перспективі природно 

менш пристосовані до стресових ситуацій, осуджені частиною суспільства за 

прагнення до панування, позбавлені головної ролі в сімейних відносинах і 

навіть батьківських правах, чоловіки будуть приречені на жалюгідне 

існування. Це робить незрозумілим галас фемінізму, а рятувати і оберігати в 

перспективі потрібно буде не жінок, а чоловіків. Їх повальна втеча з 

«потопаючого корабля» перетворюється на ефективну стратегію 

самозбереження, те, що раніше відносили до потворності содомії і 

гомосексуальності, сьогодні розцінюється як культура, а ототожнення 

чоловіків себе з «блакитними», або «геями», стає відкритим, популярним, 

модним. Проблема одностатевої любові стає загальним дискурсом не менш 

важливим, ніж проблеми традиційної сім’ї, народження і виховання дітей 

тощо. 

Про радикальність фемінізму в Україні, якою б розмитою та 

амбівалентною вона не була, можна судити з низки перформансів як фактору 

деконструювання традиційного образу жіночності, тим більше їх послідовну 

антиклерикальну позицію. Виступи у Ватикані, Москві (перформанс перед 

Храмом Христа Спасителя) та Києві (перформанс на дзвіниці Софійського 

собору) стали демонстрацією протесту проти консервативності Церков щодо 

жінок та політичних рішень органів державної влади. 

Феміністська теологія не є цілісною, вона знаходиться в процесі 

постійної дискусії, захищаючись від нападів ортодоксальних прихильників 

релігії, з однієї сторони, і від радикально налаштованого феміністичного 

крила, що вимагає створення принципово нової жіночої релігії, з іншої. 

Формування феміністської теології знаходиться в тісному зв’язку з ростом 

демократії та формуванням громадянського суспільства, а, отже, має 

можливості гендерної комплементарності в духовній сфері [427]. 
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Засновник і президент місіонерської організації Harvest Evangelism, 

широко відомий учитель Євангелія Ед Сільвозо переконаний в тому, що 

«жінки – незвичайні створення, і їх Богом даний потенціал перевершує все, 

чого їм досі вдалося домогтися. Створення Єви тріумфально завершило самий 

насичений період божественної роботи зі створення планети Земля. Бог 

віртуозно і з глибоким змістом створював першу жінку, що говорить про її 

особливу витонченість, що грає велику роль в планах Бога на останні часи, і 

сьогодні, як ніколи, на його думку, Бог дуже зацікавлений у примиренні 

чоловіків і жінок – спочатку з Ним, а потім і між собою» [398]. 

Гендерні питання сьогодні є актуальними не лише для суспільства, де 

переважає християнська традиція. За досягнення гендерної рівності почали 

виступати представниці буддизму, іудаїзму, індуїзму, ламаїзму тощо. 

Спираючись на досвід феміністської теології, що виникла в лоні християнської 

спільноти, вони намагались досягти власного символізму і шукають джерела 

артикуляції жіночої духовності в засадах власних релігій. При цьому, 

виявляється, що християнство в більшій мірі володіє теоретичним та 

практичним потенціалом рівності статей, ніж ортодоксальний іудаїзм чи 

іслам, що, містять такий значний набір віроповчальних норм та правил, які 

регламентують відмінність чоловіків і жінок, що складно говорити про 

можливість діалогу в цій сфері. 

Християнські церкви неодноразово висловлювали свою негативну 

позицію з приводу ідей та практики фемінізму, які нехтують біологічними 

відмінностями між чоловіком і жінкою. Католицька Церква закликає до 

протистояння поширення в усьому світі «гендерної ідеології», яка зневажає 

природні особливості чоловіка і жінки і концентрує увагу на їх соціальній ролі. 

Сучасні гендерні вчення фемінізму є «бунтом проти природи», і тому Церква 

нагадує світовій громадськості, що природні ролі, даровані людству Богом. 

Вона також закликає феміністок «перестати сприймати чоловіків, як ворогів, з 

якими потрібно боротися». Насамкінець, феміністські погляди вторгаються в 

сферу сімейної моралі, порушуючи ціннісні основи відносин між чоловіком і 
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дружиною і фактично стирають кордон між гетеросексуальністю і 

гомосексуальністю. 

Неодноразово із засудженням «гендерної теорії» виступав папа 

Франциск. Він вважає, що гендерна поведінка як така є результатом впливу 

середовища і культури, але її крайності, які полягають в тому, що люди з 

гендерною дисфорією поширюють свої переконання серед молоді, навчаючи 

їх тому, що стать можна просто вибрати. В енцикліці «Amoris laetitia» («Про 

любов в сім’ї») папа зазначив, що: «Також не можна ігнорувати факт, що на 

формування свого способу існування як жінки або як мужчини накладаються 

не тільки біологічні чи генетичні фактори, але й різні елементи, пов’язані з 

темпераментом, родинною історією, культурою, життєвим досвідом, 

вихованням, впливом друзів, родини, кумирів та інші конкретні обставини, 

які вимагають для адаптації зусилля» [448, с. 107]. При цьому він критично 

відноситься до стереотипів про гендерні ролі і засуджує такі підходи, які 

можуть перешкодити розвитку здібностей – стверджуючи, що нечоловічою 

справою займатися мистецтвом чи танцями, і нежіночою – обіймати керівні 

посади. 

Сучасні християнські мислителі досить толерантно характеризують 

питання гомосексуальних відносин. Необхідними вважається повага до 

людської гідності осіб з гомосексуальними нахилами та спонукання їх до 

дотримання Божого Закону, збереження цнотливості тощо. Але це аж ніяк не 

означає визнання такої поведінки законною, вона не відповідає моральним 

принципам і не виправдовує вимогу визнання права на шлюб між особами 

однієї статі та тим більше визнання такого союзу як родини. Причиною таких 

поглядів є суспільні, церковні та природні аргументи, які засвідчують про 

об’єктивну неможливість таких відносин стати плідними для нового життя. У 

них відсутні риси міжособистісного розвитку на фізіологічному, так і на 

психологічному рівнях [252, 324, 326]. Але, як стверджує Т. Дорофеєва, в 

даний час деякі ліберальні протестантські церкви не вважають моногамні 
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одностатеві відносини грішними чи аморальними. Крім того, ці церкви 

допускають до пастирського служіння відкритих гомосексуалістів [159, с. 62]. 

У цілому в християнських церквах існує внутрішній консенсус з цієї 

проблеми. Головним позначенням гомосексуальної поведінки у християнстві 

протягом багатьох віків було слово «содомія». В другій половині ХХ ст. в 

протестантському середовищі його традиційне тлумачення було переглянуто 

[1]. Проте можна вказати, що ситуація в протестантському світі далека від тієї 

однозначності, яка характерна для офіційного учительства Православної чи 

Католицької церков. Тут існує досить широкий діапазон думок від 

консервативних і фундаменталістських кіл, які кваліфікують гомосексуалізм 

як злочин, а всі спроби пом'якшити цю жорстку позицію трактуються як 

відступ від чистоти християнської моралі і неприпустимий компроміс з 

сучасним світом, до істотної лібералізації пастирських позицій, які 

виступають за повну реабілітацію гомосексуалізму. Як правило, така практика 

не є офіційним вченням і не затверджується на рівні церковного керівництва. 

Християнські виміри гомосексуальності тільки одна із сторін 

різноманітних дебатів та суперечностей в царині богословського осмислення 

сексуальності та гендеру. З приводу гомосексуальності в християнстві є чітке 

уявлення про відносини між людьми різної статі, і привнесення в життя 

людини содомії вважається не тільки порушенням суспільної та особистої 

моралі, а й гріхом. Не дивлячись на думки окремих віруючих чи навіть високих 

церковних посадових осіб, християнство всерйоз розглядає гомосексуальність 

як загрозу для людини, суспільства і всієї сучасної цивілізації. Пошуки та 

використання значних ресурсів на боротьбу з цим «злом», свідчить про 

малоймовірність зміни риторики у можливості домовлятися з представниками 

різних крайніх позицій [132]. 

У цьому питанні надзвичайно важливі не стільки індивідуальні 

характеристики людини, а, в першу чергу, їх екстраполяція в соціальну 

площину. Багато випадків «соціальних» гріхів, на думку Івана Павла ІІ, – це 

результат акумуляції і концентрації безлічі особистих гріхів. Причиною 
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соціального зла є не стільки особистий гріх, як справи тих, які могли 

принаймні обмежити його, але з ліні, страху, мовчазної змови, таємної 

співучасті або байдужості стають причиною зла або підтримують його [26]. 

Найбільш виважену позицію в питаннях богословського осмислення 

гомосексуальності займає православ’я. Помітно відрізняючись від 

протестантських чи католицьких зразків бачення даного питання, що 

фактично є загальнопоширеними в західному суспільстві, Православна 

Церква, поступово зміцнюючи свої богословські позиції, повинна буде також 

дати ясну оцінку феномену гомосексуальності в світлі новітніх наукових 

досліджень та загальносвітових культурних тенденцій [96].  

Видатний російський філософ В. Розанов один із перших, хто наважився 

на початку ХХ ст. у своїй роботі «Люди місячного світла» розібратись у 

питаннях витоків негативного ставлення до людської сексуальності, 

виникнення традиції аскетизму і безшлюбності, заохочення невинності і 

протидії законам природи в християнському світі. Зіставляючи дві 

діаметрально протилежні традицій Старого і Нового Завітів, В. Розанов 

відкрито критикує християнську Церкву у питаннях статевої етики, яка 

забороняє ранні шлюби, але крізь пальці дивиться на онанізм і проституцію. 

Якщо Старий Завіт закликає плодитися і розмножуватися, то в Новому Завіті 

головний принцип моралі може звучати так: «блаженні не множаться і живуть 

як ангели». Безперечною крайністю його роздумів є шкала класифікації статі, 

на одному краю якої знаходяться чоловічі якості, а на іншому – жіночі. 

Відповідно, чим більше чоловічого в характері, тим більше виражений потяг 

чоловіка до жінки, і навпаки. В. Розанов пише, що є люди з слабо вираженим 

потягом, який наближається до нуля. Ці риси зменшують, або навіть 

викликають огиду до протилежної статі. Так він пояснює особливості 

латентних гомосексуалістів, якщо зв’язок з жіночою статтю слабкий і 

викликає відразу, то, мабуть, на несвідомому рівні так проявляється 

психологічна, а потім і фізіологічна схильність до своєї статі. З одного боку 

він викриває та захищає природу секс-меншин, але таким чином він пояснює і 
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християнський аскетизм, вказуючи на духовність ченців, на противагу 

сексуальній розбещеності [380]. 

У цілому християнські церкви визнають гомосексуалізм однією з 

сучасних проблем нашого суспільства. Церква апелює до світської влади з 

розумінням поставитись до фізіологічних та психологічних особливостей 

людей з нетрадиційною орієнтацією, ні в якому випадку не створювати 

юридичних прецедентів, узаконюючи такі норми поведінки та 

взаємовідносин, особливо, якщо це стосується сімейного права. А відповідно 

християни-політики повинні зробити все, щоб такої юридичної норми не було 

прийнято, адже такі союзи шкодять повноцінному розвитку людського 

суспільства, особливо якщо допустять їх ефективний вплив на громадську 

думку [313]. 

Вимоги гомосексуальних пар, які парадоксальною наполегливістю 

домагаються юридичного закріплення сімейної форми співжиття і 

прирівнювання її в тій чи іншій мірі до шлюбу, суперечать як світській, так і 

християнській ідеї шлюбу і сім’ї. Вони виходять за межі всього різноманіття 

людської моралі і моральності, які завжди трактували шлюб як особливе 

співіснування чоловіка й жінки першочергово з метою народження дітей і 

створення сім'ї. Тому в цьому питанні не може йти мова про дискримінацію, 

адже воно стосується онтологічних підстав буття людини – чоловіка і жінки та 

їх можливого самовизначення через співіснування. Якщо гомосексуальне 

співжиття розглядати як рівноправне з шлюбом та сім’єю, то ми опиняємося 

перед драмою розпаду людської особистості. На жаль, світське законодавство 

як на міжнародному, так і на державному рівні виявляється більш гнучким у 

можливості юридичної практики одностатевих шлюбів [370, с. 91]. 

Католицька Церква протягом багатьох століть сприймала 

гомосексуалізм та ЛГБТ-спільноту, як серйозну проблему, з якою необхідно 

боротися. Але останні події говорять про можливість революційних підходів 

щодо прийняття геїв в лоно Церкви. Папа Франциск, зустрівшись з відкритим 

геєм Хуаном Карлосом Крузом, який став жертвою сексуального насильства з 
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боку єпископа Фернандо Карадіми, сказав: «Хуан Карлос, то, що ти гей, ні на 

що не впливає. Бог створив тебе таким і любить тебе таким, і для мене це 

неважливо» [329]. Папа Римський Франциск зробив черговий крок назустріч 

ЛГБТ-спільноті, вказуючи на те, що гомосексуальність не є гріхм, однак 

гріхом є гомосексуальні акти. Він закликав Церкву попросити вибачення у геїв 

за те, що у минулому багато разів вела себе неналежним чином. При цьому під 

«Церквою» він розглядає всю світову спільноту християн, а не лише 

католицький інститут [141]. Таким чином, практичним наслідком прийняття 

таких рішень буде те, що геїв будуть терпіти у Церкві, при цьому безупинно 

проявляючи підвищений інтерес до їхнього особистого життя і вважаючи їх 

людьми іншого сорту, що мають вкрай мало шансів на спасіння [455]. 

Тому християни вважають, потрібно думати не про те, як було б добре, 

якби вдалося повернути історію назад, а про те, як з найменшими втратами і з 

найбільшою користю для себе діяти в тих нелегких умовах, які запропонує і 

вже пропонує реальне життя. Де невелика група людей голосно позиціонує 

свої ідеї та оцінки, заповнюють медійний простір необґрунтованою критикою 

про не можливість реалізації жінки, яка контролюється з боку християнської 

Церкви не тільки на духовному, а й на тілесному рівні, обмежується 

материнством і тією діяльністю, що не суперечить її природі. Виходячи з 

цього, питання гендерного фактору в релігії є зовсім не простим, як цього 

хотілося тим, хто стоїть на позиції об’єктивної критики і небажання 

розглядати питання християнства з позицій гендерної теорії. 

Християнська Церква не схвалює намагання сучасної жінки звалити на 

себе всі без виключення чоловічі обов’язки, негативно ставиться до жіночих 

агресивно-феміністських поглядів та дій як протесту проти соціальних 

проблем та як спроб заявити про себе в сучасному світі. Неприродні потреби 

жінки, так само чоловічі прояви жіночності є помилковими, адже породжують 

дисгармонію як у суспільних відносинах, в першу чергу між особами різної 

статі, так і внутрішні конфлікти, неврози, фізичні захворювання, ожиріння, 

травматизм. Вони не дозволяють вести повноцінне життя та сильно 
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обмежують її поведінку і погляди на життя. Християнська думка може вийти 

на такий рівень, коли до жінки будуть ставитись не як до необхідної 

приреченості виконання певної соціальної ролі, а як до усвідомлення своєї 

внутрішньої духовної сили, поєднуючи свої ділові, глибоко особистісні 

характеристики з природніми жіночими, дозволять їй здійснювати осмислене 

задоволення власних та суспільних потреб, які мають глибинні духовні 

витоки. 

Церкву і суспільство, в яких відсутня система адекватних часу ціннісних 

уявлень, які формують образ жінки, важко назвати здоровими. Адже 

пережитки минулого під маскою оспівування сучасної культури, нищівно 

спотворюють її, несучи в собі глибинні структури знецінення найважливішого 

соціального феномену – жінки. Образ жінки, самим фактом свого буття, має 

високу символічну вагу для розвитку соціуму. Він реалізується у мові, побуті, 

відносинах, свідомості та передається головним чином через сферу 

приватного та через низку нормативних дій та диспозицій, пов’язаних з нею. 

У всякому разі історія, сучасний стан та тенденції розвитку Церкви показують, 

що останній доводиться рахуватися з тими соціальними умовностями, які вона 

сама схвалювати не може, але враховувати повинна. 
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2.3. Ідеал шлюбно-сімейних відносин 

 

Вся соціальна структура людства заснована на сім’ї як цілісності, а 

родина є початком, захисним валом для суспільства і фундаментом для блага 

будь-якої цивілізації [158]. Останнім часом традиційний інститут сім’ї 

перебуває у центрі уваги християнства, а ідея християнської сім’ї як 

особливого середовища може претендувати  на окремий соціальний ідеал. 

Вирішенням питання, якими насправді мають бути шлюб та сім’я в сучасних 

умовах, займаються всі християнські церкви, адже вважають, якщо в сімейно-

шлюбних відносинах існує порядок, то і суспільство розвивається в 

позитивному напрямку [216]. 

Християнство має величезний досвід розробки теоретичних концепцій 

християнського подружжя та їх практичної реалізації. Джерельною базою 

християнства у цьому питанні є Біблія, спадщина Отців Церкви, рішення 

Соборів, численні церковні документи та напрацювання сучасних богословів, 

теологів та філософів, світських вчених. Сім’я визнається християнством як 

перша і природна спільнота, що займає центральне місце у суспільному 

житті. Цей прообраз будь-якого суспільного устрою стоїть біля витоків життя 

людської особи та має особистий і первинний суспільний характер [252, 324, 

326]. 

Дискусії з приводу доктринальних, моральних, духовних та пастирських 

питань важливості сім’ї, подружжя і родини у засобах масової інформації, у 

друкованих виданнях, в лоні самої Церкви є досить складними. З одного боку, 

згідно з ученням Церкви, вони допомагають внести більшу ясність у багато 

актуальних питань, а з другого – ведуть до невгамованого бажання змінити все 

без достатніх роздумів і обґрунтованості. Тому церкви відчувають потребу у 

створенні і забезпеченні єдиної доктрини і практики шлюбно-сімейних 

відносин, але не виключають й існування різних інтерпретацій деяких аспектів 

доктрини, що свідчить про недосконалість земного життя та значний вплив в 

окремих країнах чи регіонах культурних традицій та потреб [448, с. 6]. 
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У своїй промові Його Преосвященство Апостольський Нунцій Микола 

Етерович у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» у 

2001 р. звертається до сім’ї як першої і життєво важливої клітини суспільства. 

Він констатує, що сучасна Церква не задовольняється самою лише 

констатацією кризи, яку переживає інститут сім’ї. Долучаючись до духовно-

морального оздоровлення суспільства, Церква усвідомлює важливість 

покликання всіх членів християнської сім’ї робити свій внесок у лікування 

негараздів суспільства. Допомога християнської родини, тим, які найбільше 

потребують уваги: бідним, хворим, людям, що опинились на узбіччі 

суспільства, вважається досить важливим чинником оздоровлення суспільства 

[166]. 

Релігійно-моральна складова християнської сім’ї в сучасних основних 

положеннях різних конфесій у принципі однакова, адже базується на Біблії. У 

ній дуже часто використовується шлюб як символ особливої внутрішньої 

близькості сім’ї і Церкви, як взаємовідносини між Богом (чоловік) і Ізраїлем 

(дружина), Ісус Христос показується як наречений, а Церква – як Його 

наречена, Небесне Царство – як весілля. Шлюб згадується у зв’язку з такими 

наріжними моментами, як втілення, спокутування, друге пришестя, поєднання 

душі з Христом у майбутньому. У цьому можна бачити те, що шлюб – це образ 

божественного, надлюдського як на Землі, так і на Небі, у вічності. Сім’я не 

лише створена Богом як таємнича, небесна, вічна, вона створена для Бога. 

Сім’я возвеличується, підноситься на рівень священнодійства, має характер 

безпосереднього зв’язку між Творцем та людиною. Таким чином, 

християнство заповнило язичницькі і старозавітні уявлення про шлюб 

піднесенням його до союзу Христа і Церкви [326]. 

Всі християнські конфесії в наш час надають шлюбу виключно 

важливого значення, вважаючи, що шлюб установлений і освячений Богом. З 

самого початку творіння людства Бог призначив сім’ю бути одним із 

найважливіших інститутів на Землі для збереження і упорядкування 

створеного Ним світу. Сім’я – це об’єднання, що ґрунтується на шлюбі як 
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духовного та морально відповідального єднання людей для ведення спільного 

побуту з метою власного благополуччя та продовження роду як домашня 

Церква, символ Трійці, образ союзу Христа та Церкви, що існує для слави 

Бога. Шлюб між чоловіком та дружиною, що санкціонований у тій чи іншій 

формі суспільством, є основою сім’ї. Шлюбно-сімейні відносини, відповідно 

– це така форма соціокультурної реальності, що дозволяє людині визначатись 

як особа і особистість, виконати своє призначання і зайняти своє місце у 

соціумі. Вони є найважливішими для людства, адже є історично першими 

основами родової система суспільного життя. Без них не було б людської 

суспільності і разом з тим вплив з боку суспільства веде до суттєвих їх змін та 

трансформацій.  

Відношення християнства до шлюбу та сім’ї як усталеної форми 

взаємоіснування людини двояке: ідея безшлюбності як вищий шлях 

спілкування з Богом, що доступний не всім, та шлюб з метою створення сім’ї 

побудовано на основі любові, обміну духовним досвідом між членами родини, 

народження та виховання дітей як продовження людського роду і виконання 

заповідей Божих [302]. Отці Церкви розцінювали безшлюбність і шлюб як 

благо для людини, але пред’являють кожному свої особливі вимоги і 

спеціальні обов’язки, так само цінні в очах Господніх. Така неоднозначність і 

навіть дуалістичність морально-релігійного ідеалу християнства залишається 

предметом обговорення, дискусій і навіть спекуляцій в цій царині для багатьох 

сучасників. Але єдність ідеалів незайманого і шлюбного стану, на думку 

Отців, було і залишається надбанням первісного райського життя 

родоначальників людського роду – Адама і Єви. Вийшовши з рук Творця 

досконалими, вони не укладали в своїй морально-духовній та тілесній природі 

роздвоєності ідеалів життя: вся істота їх невинної природи була перейнята 

єдністю прагнень, помислів і бажань. Центром, до якого зводилося все їх 

райське життя як духовно-моральне, так і фізичне, був Бог [340]. 

Гідність християнського шлюбу полягає в тому, що: по-перше, 

встановлення шлюбу Богом прямо вказує на його глибокі моральні основи, 
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адже Бог міг дати людині лише такі настанови, які служили б вищим і 

моральним цілям. По-друге, встановлення шлюбу вже при самому створенні 

перших людей ясно показує на його прямий зв’язок з метою створення 

останніх. Шлюб укладено в такому первісному стані людини, коли її природа 

не мала в собі нічого такого, що вимагало б виправлення, викорінення або 

обмеження, отже, первинна мета Бога у створенні шлюбу полягала у сприянні 

та допомозі людині у здійсненні та виконанні Богом встановлених завдань 

[301]. 

Символічні та лаконічні біблійні настанови, що виражають лише 

загальні уявлення про сутність, значення і цінність шлюбно-сімейних 

відносин, підкреслюють важливість і пріоритетність родини для людини і 

суспільства, не знайшли повного, систематичного та розвиненого учення в 

працях Отців Церкви. В них сім’я описується через розуміння Бога та 

розглядається в контексті більш важливих питань, таких як: гріхопадіння, 

апологія цнотливості тощо, що відповідали історичним умовам та були 

викликані необхідністю відстояти ідеал християнської цнотливості перед 

язичницькою природою та закріпити його у свідомості Церкви. З цих причин 

сім’я часто відходила на другий план богословських аксіологічних роздумів. 

Розвиток християнської думки та її церковне практичне втілення 

вимагали з’ясування загальних принципів й привели до процесу формування 

конкретних норм християнської сім’ї, які в подальшому були викладені в 

настановах Вселенських та Помісних Соборів. Генезисом Церкви стала 

догматизація християнського вчення, намагання зберегти монопольне право 

на його застосування. Вона сформувала обряди, культову діяльність і свою 

політику щодо сім’ї. Християнські конфесії, маючи власні релігійні ідеї, 

погляди, догми, впливають на людину та її сім’ю церковним шлюбно-

сімейним статутом і вимогою до духовно-релігійного становлення 

особистості. 

В силу історичних та світоглядних особливостей західне християнство 

значно раніше зацікавилось питанням шлюбно-сімейних відносин [114] і 
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сьогодні визначає такі характерні риси подружжя, як: повнота, коли чоловік і 

жінка в усіх своїх духовних і тілесних проявах віддають себе один одному; 

єдність, коли сім’я стає «одним тілом» (Бут. 2: 24); непорушність і вірність, 

тобто цілковите взаєморозуміння та взаємна самовіддача; плідність, тобто 

спільна участь у продовженні природного творіння [252, с. 145]. Хоча в цілому 

текст Конституції «Gaudium et spes» [334] побудований на принципах, 

закладених в енцикліці папи Пія XI «Casti Connubii» [165], II Ватиканський 

Собор вносить корективи в розуміння богослов’я шлюбу, розвиваючи і 

поглиблюючи традиційне біблійне і патристичне бачення шлюбу як спільності 

життя і подружньої любові. Собор вносить принципово новий елемент, 

виправляючи певний перекіс на користь розгляду поняття шлюбу не як 

контракту – договору, а союзу, або на біблійній мові – завіту любові чоловіка 

і жінки. Тобто християнський шлюб розуміється не просто як індивідуальний 

вибір, непорушна особиста згода кожного з подружжя, а як спільне особливе 

християнське покликання і особливий статус життя у Церкві, що полягає у 

спільній участі подружжя у служінні Христу. 

Перша енцикліка папи Лев XIII «Про християнське подружжя» [164] 

була спрямована проти спроб секуляризації подружжя, проти спроб 

осмислення вчення про шлюб через призму матеріалізму і марксизму. 

Розуміння шлюбно-сімейних відносин як продукту еволюційного розвитку, як 

результату суспільних відносин, що було санкціоновано, а потім і легалізовано 

в тій чи іншій державі, підривало основи християнського ідеалу сім’ї і 

викликало реакцію в християнському світі. 

На відміну від багатьох підходів до шлюбно-сімейних відносини, які 

ставлять на перше місце людину та союз, суспільний договір між двома 

індивідами, а потім намагається знайти в ньому Бога, для християнства явище 

шлюбу є щось більше, щось таємниче і дивне, визначене і створене Богом. В 

найбільш важливому сучасному офіційному документі по соціальному 

вченню Православної Церкви «За життя світу. На шляху до соціального етосу 

Православної Церкви», схваленому у січні 2020 року Святим і Священним 
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Синодом Константинопольської Церкви, йдеться: «Церква сприйняла інститут 

шлюбу, який колись осягали переважно в майнових і юридичних категоріях, 

пов'язаних, головно, із домашнім і родинним господарством, і перетворила 

його на нерозривний союз між особистостями, який містично виявляє любов 

Христа до Своєї Церкви. Це узи, які, до всього іншого, довершують повноту 

людської природи в усій її плідності, явленій у єдності спільного життя» [176]. 

Сім’я – належить Богу. Він створив її, визначив внутрішню структуру, 

встановив для неї призначення і мету. Християнська родина – це така сім’я, 

яка живе в постійному спілкуванні з Ісусом Христом. 

Перший шлюб Господь благословив в раю, серед добробуту і достатку, 

друге благословення законного шлюбу Він здійснив через Ісуса Христа в Кані 

Галілейській, усунувши убогість, заповнивши відсутню духовність. Вчинення 

дива символізує, що шлюб сам по собі теж є чудо перетворення, результатом 

якого є радість [296, с. 135]. Головна суть шлюбу і сім’ї, на думку професора 

С. Троїцького, це одне і те ж слово, одне і те ж поняття, одна і та ж життєва 

сила – любов. Любов і є те, що створило сімейне життя і шлюб в Раю, те, що 

здійснило, незважаючи на гріх, сімейне життя на Землі, і те, що заповнить її, 

здійснить і зробить вічною радістю Царства Небесного на Небі [434]. Є сенс 

звернути увагу також на те, що Біблія не робить розбіжностей між «агапе» 

(самопожертвування) та «філія» (дружба). Ці слова, вживані в грецькому 

варіанті Біблії, взаємозамінні. Тому невипадково в багатьох варіантах для всіх 

суб’єктів любові (чоловік і жінка, батьки і діти, Бог і людина) застосовується 

одне слово – любов. Любов, що концентрується на справах, а не на почуттях, 

може пройти через всі випробування, зберігає шлюб непорушним, є вічним 

джерелом сили, вона заснована на розумі і рішучому вольовому виборі. Сім’я 

як домашня Церква – це єдиний організм, члени якого живуть і будують свої 

відносини на основі закону любові, що проявляється також у зв’язку між 

поколіннями у щирій турботі про літніх членів родини як джерело добробуту 

родини й усього суспільства [252, с. 148-149]. 
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Визначаючи любов основу подружнього життя, Католицька Церква 

називає чотири основні завдання сім’ї [400]: по-перше, створення спільноти 

осіб, заснованої на любові. Сім’я є живою дійсною спільнотою осіб: чоловіка 

і дружини, дітей і родичів. Подружні відносини між чоловіком і дружиною є 

ціннісним ядром, що об’єднує всіх членами цієї сім’ї в любові між батьками і 

дітьми, між братами і сестрами, між рідними і домашніми. По-друге, служіння 

життю шляхом народження, що є засадничим завданням сім’ї –передавати 

Божий образ від людини до людини. По-третє, участь у розвитку суспільства. 

Сім’я не може бути замкнутою сама в собі. Вона є беззаперечним 

фундаментом суспільства і, постійно органічно поєднуючись із суспільством, 

підтримує його шляхом свого служіння, виконуючи суспільне покликання, 

починаючи від народження нової людини і до виконання функції першої 

школи тих суспільних чеснот, які є «душею» для життя й розвитку майбутніх 

громадян і самого суспільства. Таким чином, сім’я становить «колиску й 

найефективніше знаряддя гуманізації і персоналізації суспільства: вона 

притаманним їй глибинним способом працює для побудови світу, чинячи 

життя справді людським, особливо через те, що стереже, дотримує і передає 

чесноти та цінності» [400]. По-четверте, участь у житті й посланні Церкви як 

завдання та покликання до будівництва Божого Царства в земній історії своєю 

участю у житті Церкви і виконання місії як християн. 

Неоднозначними є уявлення щодо аксіологічного статусу сім’ї в історії 

християнства. Деякі теоретики вбачали у сім’ї й певну загрозу збереження 

соціальної значущості цнотливості. Створення сім’ї стає перешкодою для 

більш важливих вищих аскетичних ідеалів, де плоть вважається нечистою. З 

одного боку, у найбільш ригористичних вченнях, йдеться про утримання від 

одруження (ототожнюється з розпустою), з іншого – ідея прийняття шлюбу як 

протидія розпусті. Апостол Павло радить залишатись цнотливим, і тим, хто не 

вступив до шлюбу і тим, хто одружився. Шлюб не є гріхом, але йому шкода 

тих людей, які в нього вступають. «Але в контексті шлюбу сама ідея 

«ближнього» набуває нового змісту, оскільки подружнє життя передбачає, що 
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двоє разом вступають на єдиний аскетичний шлях, де самозречення заради 

подружжя стає просто питанням повсякденного існування і де необхідно 

підкорятися один одному (Ефес. 5: 21)» [176]. 

Відшукуючи ідеал сімейних відносин в сучасному суспільстві 

Л. Кристенсон приходить до висновку, що вони повинні бути побудовані на 

ієрархії покірності: «Покірність – засіб соціальної гармонії» [257]. Багато 

людей висловлюють незадоволення саме таким формулюванням сімейних 

відносин, але саме вони, переконує Л. Кристенсон, є основним законом, який 

не переставав діяти в усі час людського існування і ті, хто чинить опір 

віддалитися від Бога. Перепони, обов’язки, труднощі сімейного життя не 

можна відкинути. Відповідальність за управління у сім’ї накладає на чоловіка 

нелегкі турботи і тяжку працю, які як будь-які інші земні покликання, він 

повинен споживати як гіркоту цього життя. Важливо, що свідченням про це, у 

наші дні, є та кількість чоловіків, які з радістю випускають зі своїх рук кермо 

влади, одночасно звільняючись від турбот і відповідальності, відрікаються від 

своєї місії, як глави сім’ї. Для жінки її важким випробуванням є постійне 

принесення у жертву своєї власної волі. Таким чином, тягар для них обох – 

чоловіка і жінки – є настільки нестерпним, що дійсно, є прокляттям, яке вони 

неспроможні нести без Божої допомоги й саме таке життя має підштовхувати 

їх на пошуки Бога [257]. 

У праці «Шлюб і мораль» Б. Рассел однозначно стверджує, що 

християнський індивідуалізм, покірність жінки, абсолютизація влади батька у 

сім’ї, антисексуальність поведінки не тільки послабляли потяг до 

продовження роду, а й були свідченням пригніченого стану сім’ї: «Здорова 

чоловіча потенція стародавніх книг Старого Заповіту змінилася майже 

чернечим ставленням до жінок в апокрифах; прихильники неоплатонізму були 

майже такими ж аскетами, як і християни» [268, с. 95]. На доказ своїх слів Б. 

Рассел використовує слова апостола Павла, який стверджує, що добре 

неодруженим і вдовам залишатися так як є, «але як не можуть втриматися, то 

нехай одружуються, бо краще взяти шлюб, ніж розпалюватися» (1 Кор. 7: 9). 
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Він бачить краще чоловікові взагалі не торкатися жінки, але якщо цього не 

можна уникнути, щоб запобігти гріху перелюбства, «нехай кожен чоловік має 

дружину, і кожна жінка хай має свого чоловіка» (1 Кор. 7: 2). Церква вустами 

аскетів приділяє надмірну увагу цнотливості, неминуче зневажаючи ідеал 

шлюбу та сімейного життя, а проголошуючи хрестовий похід аскетів проти 

шлюбу, пропонує ідеал невинності як святості житія. Таким чином, шлюб у 

християнстві довгий час не відносився до ідеалів, адже сприймався скоріше як 

«легалізований гріх» бо передбачав освячення спонукання до статевого акту 

[481]. І майже до ХІІ ст. морально-ціннісна межа між законним та незаконним 

шлюбом була досить умовною [71]. Лише ближче до ХV ст. у європейській 

культурі церковний шлюб почав сприйматися як одна з повноправних форм 

подружнього союзу у приватній чи публічній сфері. У цілому абсолютна 

моногамія стала не лише християнським ідеалом подружніх відносин, але 

цивільною нормою шлюбу. Моногамний шлюб як основоположна форма 

стосунків чоловіка та жінки і сім’я є, на думку папи Бенедикта XVI, 

найсуттєвішими для європейської ідентичності. Вона склалась на основі 

біблійної віри і в Західній, і в Східній Європі як особливий вид гуманізму, як 

осередок, необхідна умова для формування державного співтовариства. 

Європа не була б більше Європою, якби зник або істотно змінився цей 

основний осередок її соціального устрою [370, с. 91]. 

Необхідно погодитись з висновками, які робить Т. Дорофеєва. 

Досліджуючи питання етики сімейних відносин у світових релігіях, вона 

стверджує, що «ідеал православної сім’ї проявляється в тому, що чоловік і 

жінка після укладання шлюбу покликані творити в своїх відносинах любов, 

добро, красу, радість, мир, терпіння, лагідність, доброту, вірність, тихість, 

стриманість . Для того, щоб цього досягти, чоловікові і дружині необхідно: 

берегти мир в домі; молитися про благополуччя сім’ї; очищати від гріхів свою 

душу в Таїнствах; перебувати в постійній пам'яті про Бога; спрямовуватися до 

християнських ідеалів; зростати в чеснотах за допомогою благодаті Божої» 

[159, с. 68]. 
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Помилково вважати сім’ю лише подобою Церкви. «Ні, по своєму ідеалу 

сім’я не є обмеженою частиною Церкви, вона – є сама Церква. Так само, як 

кристал не дробиться на аморфні, вже некристалічні частини, а дробляться 

лише на частини оміомірні, або подібно-цілі, і дрібна частина кристала буде 

все ж кристалом, сім’я, і як частина Церкви, є все ж Церква» [434]. Для 

християнства церковна форма шлюбу є, по суті, єдино можливою, як тому, що 

шлюб за своєю сутністю релігійний акт, так і тому, що сім’я – це мала Церква. 

Тому Церква вимагає від своїх членів укладання церковного шлюбу, а у разі 

невиконання настанов при потребі застосовувати церковні санкції. Звідси не 

випливає, що держава повинна ввести обов’язковий церковний шлюб ні в 

угоду інтересів окремих осіб, ні держави, ні самої Церкви. Але, оскільки для 

християн шлюб має релігійне значення, є справою особистої свободи й несе на 

собі печать волі, держава повинна надати право свободи вибору не тільки 

можливості укладання церковного шлюбу, але й закріпити на законодавчому 

рівні юридичне визнання всіх прав і обов’язків молодої сім’ї в такій же мірі, 

як для осіб, які уклали цивільний шлюб. Тобто надати Церкві право реєстрації 

шлюбу, що матиме юридичну силу. Такий досвід характерний для багатьох 

країн, де домінує католицьке та протестантське віросповідання, а також в 

окремих країнах, де більшість населення сповідує православ’я, наприклад, 

Грузії та Греції. 

Світова практика встановлює різни види та способи фіксації факту 

шлюбу та створення сім’ї: загальнообов’язковий цивільний; 

загальнообов’язковий церковний шлюб; обов’язкове та/або вільне поєднання 

цивільного та церковного; обов’язковий та/або вільний вибір між тим і іншим; 

неформальний шлюб, або співжиття. Це свідчить про те, що суспільство, 

засноване на багатовіковій християнській культурі, не спромоглося донині 

вирішити таке важливе для Церкви, держави і суспільства питання.  

Перша сім’я вважається першою формою Церкви, є «Малою Церквою», і 

в той же час і джерелом вищої земної влади як основи держави. Таким чином, 

сім’я як мала держава повинна мати і відповідний статус у відносинах з 
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Церквою і державою, визначений рівноправністю. Укладання та форма шлюбу 

не встановлена в джерелах церковного вчення, адже підставою першого шлюбу 

була саме вільна згода подружжя, а не участь представника як церковної, так і 

світської влади. Біблія не пропонує ніякої обов’язкової форми шлюбу, хоча 

містить багато приписів обрядового характеру [434, с. 149]. 

У католицькому богослов’ї шлюб розуміється як таїнство і в значній мірі 

як договір двох сторін про союз. Звичайно, це не означає, що католики не 

розуміють благодатного улаштування шлюбу в таїнстві або не мають 

духовного сприйняття життя. Якщо цей союз, освячений Богом, і має, таким 

чином, абсолютну силу, то немає і розмови про розлучення, адже це буде 

порушенням даної угоди. Православний погляд на шлюб зовсім інший [282]. 

Шлюб таїнство, дар Божий любові, що не піддається руйнації, але цей дар 

треба зберігати і зігрівати, щоб не втратити. Ця подія духовного життя не 

пов’язана з юридичним актом [122]. Тому католицькі шлюби в багатьох 

країнах виконують подвійну функцію як таїнство, і юридичний факт 

створення сім’ї з усіма її адміністративними наслідками. 

На Архиєрейському Соборі РПЦ у 2017 році прийнято документ «Про 

канонічні аспекти церковного шлюбу», в якому стверджується: «Внаслідок 

укладення шлюбу між чоловіком і дружиною виникають моральні обов'язки, 

а також юридичні і економічні права як по відношенню один до одного, так і 

по відношенню до дітей» [312]. Тобто результатом церковного шлюбу 

визнаються і правові, і економічні наслідки, але це стосується не всіх, а лише 

тих, які уклали шлюб відповідно до законів держави, де церковний шлюб має 

цивільно-правові наслідки. В більшості ж країн, де переважає православне 

віросповідання, вінчання відбувається після реєстрації цивільного шлюбу 

[312]. 

Сімейне право в більшості країн спрямоване на дотримання інтересів 

людини і суспільства. Але, якщо норми сімейного права поширюються на всіх 

громадян, то норми церковного шлюбного права – тільки на воцерковлених і 

їх юридичні наслідки мають переважно особистий моральний характер, на 
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відміну від норм державного права, що має цивільно-правові наслідки. Тому 

питання необхідності легалізації державою релігійної форми укладення 

шлюбу, за умови обов’язкової його державної реєстрації як юридичного факту 

звершення шлюбу залишається відкритим. Подібна схема цілком могла б 

підійти для України та інших держав пострадянського простору, що мають 

схожі історичні прецеденти та розвиваються в напрямку демократизації та 

формування громадянського суспільства. 

Релігійний шлюб, який породжує права і обов’язки подружжя, які 

охороняються державою, буде мати не тільки моральний суспільний вплив, 

вестиме до церковної дисципліни, а й юридичні наслідки. Але слід зауважити, 

що надії на законодавство та адміністративні заборони не були і не стануть 

гарантом великих успіхів, у протидії соціальному злу, яке існує навколо сім’ї. 

Наприклад, заборона абортів на вищому законодавчому рівні у Польщі у 2020 

році, що відбувалась під значним впливом Католицької Церкви, що 

принципово виступає проти абортів [147] за будь-яких обставин та 

християнської моралі не тільки викликала значний соціальний протест, а й 

завдяки таким заходам соціальне зло в кращому випадку лише змінить свою 

форму і засоби. 

Відомо, що істотний внесок в оновлення католицької концепції шлюбу 

зробили ідеї Д. фон Гільдебранда [130] і К. Войтили (Івана Павла II) [400]. 

Вони підтримали енцикліку «Humanae vitae», яка присвячена питанням 

контролю над народжуваністю і стала виразом традиціоналізму щодо 

католицької концепції шлюбу, розглядаючи його не тільки як угоду, союз, 

необхідний для продовження людського роду, а в першу чергу як взаємну 

любов подружжя, що виражається не тільки в сексуальних відносинах. Але 

будь-якому випадку актуальність оновлення католицької концепції шлюбу 

була пов’язана з підвищенням аксіологічного статусу подружжя. 

Подружжя і сім’я в католицькому вченні є одним із найцінніших 

людських благ у конкретній дійсності щоденного існування людини в різних 

соціальних та культурних обставинах. Тому для Церкви принципово 
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важливою є різнобічна оцінка тих соціальних умов, у яких знаходяться 

подружжя і сім’я. Адже спільне життя чоловіка і дружини сьогодні 

засновується не на суто біологічних основах сексуальності як взаємної 

відданості одне одному виключно в подружніх актах, а торкається самої 

глибинної суті людської особистості – любові, якою чоловік і жінка взаємно 

пов’язують себе на все життя. Хоча найцінніший даром для чоловіка і 

дружини, подружжя є діти, люди, які не одружуються, свідомо зрікаючись 

фізичної плідності, стають плідними духовно – батьками і матерями для 

багатьох згідно з Божим задумом. 

Дружина не нав’язується чоловікові, з його боку спочатку очікується 

вільне бажання самостійного пошуку як вияву моральної свободи. Першій 

людині дружина дається не відразу. Адам повинен був усвідомити, відчути 

потребу та показати необхідність мати дружину. Для отримання повноти і 

цілісності людині потрібен відповідний помічник. Отже, призначення 

помічниці в тому, щоб разом з нею знайти якесь нове буття. Слід звернути 

увагу на те, що не дружина повинна пристати до чоловіка, як слід було б 

очікувати, адже вона створена після нього і з нього, а чоловік приліплюється 

до дружини: «і пристане (чоловік) до своєї жінки, і стануть вони одним тілом» 

(Бут. 2: 24). Таким чином, сутність шлюбу полягає в цілісному і повному 

єднанні двох людських особистостей [301]. 

Жінка має колосальний вплив на суспільне життя, але її вплив не на 

стільки прямолінійний, адже він відбувається, в першу чергу, через сім’ю, а 

саме через підтримку чоловіка, виховання дітей тощо. Історія є 

підтвердженням того, що за спиною «великих чоловіків» завжди стояла жінка. 

Провідний коментатор Біблії ХХ століття Дерек Принс, вчення якого є 

простим і доступним для людей різних національностей і релігійних поглядів, 

вважає, що основний дар, покладений на чоловіка у шлюбі, нести 

відповідальність за остаточні рішення і керівництво. Але він не може 

виконувати ці функції сам-по-собі, адже залежить від того, хто підтримує його. 

В даному разі, ближче всього до чоловіка, на чию підтримку він повинен 
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постійно покладатися, є дружина. Якщо вона недостатньо підтримує його, тоді 

він не зможе діяти так, як міг би, адже немає такої іншої близької людини, яка 

могла б надавати чоловікові ту підтримку, яка йому необхідна.  

Друге, що важливе сьогодні, на думку Принса, – це віра в складні справи, 

які робить чоловік для забезпечення дружини і всієї сім’ї. Для цього цінним 

буде підбадьорювання чоловіка навіть тоді, коли він найменше гідний цього. 

Адже – це є свідченням віри, довіри, взаєморозуміння, яке особливо цінне у 

складні часи невдач, коли легше дорікати або критикувати. У більшості 

випадків дружина може перетворити невдалий шлюб і поганого чоловіка на 

вдалий шлюб і гарного чоловіка, якщо вона буде здатна його підтримувати. 

Підтримка іншого вимагає самозречення, але це і є, на думку Дерека Принса, 

суть шлюбного завіту. Хороших порад, наборів правил та різного роду 

інструкції й роздумів над тим, як мати успішний шлюб, сьогодні недостатньо, 

щоб шлюб був ідеальним. Шлюб не буде діяти без завіту Божої благодаті, яка 

приходить тільки тоді, коли чоловік і дружина підпорядковують себе Богу і 

живуть заради один одного [152, с. 42-44]. 

У сучасних умовах праця батьків традиційно вважається головною 

умовою добробуту. Батько працею своїх рук повинен забезпечити 

матеріальний достаток і спокій своїй родині. Завдання матері родини це праця, 

пов’язана із щоденним життям, що викликає схвалення у чоловіка й дітей. 

Праця є фундаментальною основою розвитку суспільства і родини й водночас 

забезпечує їх стабільність і перспективу [448, с. 19-20]. Тому християнську 

теорію шлюбно-сімейних відносин слід розглядати в умовах реальних змін як 

інституту, так і етосу сім’ї у повсякденному житті. Саме його еволюція 

визначає те, яким є шлюб у реальності [280, с. 211]. Культура споживацтва, 

крайній індивідуалізм, ритми сучасного життя, стреси, соціальна організація 

праці є викликом для сучасної людини [238]. У цьому контексті шлюбно-

сімейний ідеал як винятковий і сталий пріоритет затирається повсякденними 

обставинами або мінливими почуттями. Поряд з тим християнська Церква 

пропонує дуже абстрактний майже штучно збудований, далекий від 
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конкретних обставин і справжніх можливостей реальних родин богословський 

ідеал подружжя. Тому першочерговим завданням сучасної Церкви вважається 

подолання стереотипів ідеальної сім’ї, щоб скласти всю мозаїку викликів і 

складностей реального життя. Все сімейне життя заслуговує на те, щоб бути 

прожитим у всій своїй повноті. «Сучасний ідеал шлюбу, стверджує папа 

Франциск, не можна окреслити лише як щедру і жертовну самовіддачу, при якій 

кожен відмовляється від всіх особистих потреб і піклується лише про те, як 

зробити добру для іншого, не отримуючи ніякого задоволення. Згадаймо, що 

справжня любов вміє брати від іншого, здатна прийняти себе як вразливу і 

потребує особистість, із щирою і щасливою вдячністю не відмовляється від 

тілесних знаків любові: ласки, обійми, поцілунку і сексуального сполучення» 

[448, с. 115]. Тобто папа пропонує не абстрактний зразок для наслідування, а 

спосіб життя в конкретній реальності, він вважає, що «не існує ідеальної сім’ї» 

і що «не потрібно боятися недосконалості, крихкості і навіть конфліктів; треба 

навчитися вирішувати їх конструктивно. Тому сім'я, в якій, при всіх недоліках 

і гріхах, люблять один одного, стає школою вибачення» [448, с. 115]. 

Християнський підхід передбачає, що через шлюб можливе 

вдосконалення природи людини і приборкання її гріховних пристрастей. Тут 

не заперечується фізична сторона шлюбу, але інша людина (чоловік чи 

дружина) не повинна сприйматися як засіб для задоволення пристрастей. 

Шлюбний шлях духовної досконалості є рятівним і, напевно, в цьому сенсі 

нічим не поступається цнотливості [66]. Людина, створена за образом і 

подобою Бога, наділена даром свободи постійного вибору, може вирішити, як 

використовувати цю свободу. Звідси цнотливість – це світосприйняття, що дає 

єдину картину життя: ціннісної і етичної ієрархії, взаємозв’язку подій і 

причин, сенсу всього існуючого. Вона виражається у відновленні цілісності 

людини, втраченої з гріхопадіння, набуття себе єдиною плоттю з іншою 

людиною при взаємному прагненні до Бога. І ця єдність пронизує, безумовно, 

всі сторони двох люблячих людей, це єднання, що виходить від Бога і стає не 

жадобою, а самовіддачею один одному. 
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Основою сімейного життя в християнстві є спілкування. Із спілкування 

та єднання у спільноту двох людей, що створені Богом один для одного, 

починається історія людського суспільства. Тобто повноцінне виправдане 

Богом життя людини розпочинається із благословення на спільне життя 

чоловіка та дружини, метою яких є продовження людського земного роду: 

«Плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, володійте нею» (Бут. 1: 8). 

Біблійний символ сімейно-родинного життя показує тісний взаємозв’язок між 

чоловіком і жінкою в плані творіння. І тому не дивно, що в контексті 

генеалогічного сімейного древа, початковим є благословення людської 

сексуальності. Секс точно так же з’єднує шлюб як любов і спілкування. 

У зв’язку з цим має стояти питання про статус, цільовий зміст і 

функціональну специфічність сексуальності як такої. Канонічні тексти і догмати 

не розглядають прагнення до отримання сексуального задоволення в шлюбі як 

хибне. Відносини сексуального змісту не можуть мати єдину мету як спонукання 

до продовження роду. Моральна цінність статевого акту як сексуального 

задоволення в контексті освяченого Церквою шлюбу очевидно є природною, 

законною і однією з найважливіших цінностей і цілей шлюбу. «Сексуальне 

задоволення в шлюбі – законне як елемент розумної, відкритої, чесної, моральної 

побудови шлюбних відносин і вдосконалення любові» [493, с. 318-319]. Тому 

завдання сучасного богослов’я в оцінці природи сексуальності є уникнення 

крайнощів: лицемірного схиляння до сексуальної розпусти, з одного боку, і 

представлення сексуальності як споживацької культури в тому вигляді, як вона 

існує в побутовій сфері, з іншого. Богослов’я показує людську сексуальність як 

фундаментальну реальність, яка охоплює всі аспекти взаємовідносин між 

людьми, яка розкриває таємницю усього живого світу: його походження і мету 

існування. При цьому вона не повинна редукуватись до вульгарного розуміння 

техніки досягнення особами максимального задоволення від занять сексом у 

законному шлюбі [493, с. 281-320]. 

Усі зміни, які так чи інакше зазнала сучасна сім’я, фахівці пов’язують з 

моральними перетвореннями, обумовленими, у першу чергу, широким рухом 
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фемінізму проти патріархальної ідеології, який охопив більшість країн світу. 

Протест проти терплячого ставлення жінок до насильства, побоїв і 

страждання, покірливості дружин, культу односторонньої вірності став 

причиною зміни пріоритетів для більшості молодих осіб. Першочерговим 

завданням стає особистісна реалізація, що полягає у прагненні до щастя, а від 

шлюбу, кожен із подружжя чекає того, що не закладено в його природі – 

еротики. При цьому народження дитини розглядається як важлива, але не 

першочергова потреба і цінність й тому відкладається на більш пізній термін. 

Скажімо, достатньо розповсюджене бажання мати дітей лише після 

досягнення бажаного рівня матеріальної забезпеченості, що, по суті, є справою 

глибоко особистою, але перетворюючись на тенденцію, суттєво впливає на 

стан демографічної ситуації і вже виходить за межі власне сім’ї, стає 

проблемою всього суспільства. 

Принциповим у сучасному вченні основних християнських конфесій є 

питання розуміння суттєвої сторони філософії сім’ї – її мети. Православна 

соціальна думка підтверджує те, що головною метою шлюбу є різносторонні 

подружні відносини. Спільне життя та спілкування в шлюбі, заснованому на 

християнській любові, веде до досягнення створення інституту сім’ї, ознакою 

якого є народження та виховання дітей [326]. Про мету православного шлюбу 

вдало говорить С. Троїцький: «Не можна говорити про народження як про 

моральну мету шлюбу, яку вільно ставить собі людина, а можна говорити про 

нього лише як про мету онтологічну, об’єднану зі шлюбом в силу незалежного 

від волі людського інстинкту, притаманного його природі. Строго кажучи, 

дитина не мета шлюбу, а додаток до шлюбу, як пише Василь Великий, 

можливий, але не обов’язковий його наслідок» [434, с. 123]. 

На основі доктринальних і юридичних визначень І. Юрковича можна 

вважати, що у католицизмі сьогодні діє класична триєдина мета шлюбу: 

народження і виховання дітей; взаємна допомога; приборкання плотського 

бажання [505]. Об’єктивна сутність подружжя полягає у тому, що воно 

створюється для народження і виховання дітей. Тобто повноцінне життя сім’ї 
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починається з народження дитини, що є ціннісно-важливим для всієї родини 

та суспільства. Але народження дітей не єдина мета подружжя, адже іноді у 

зв’язку з цілою низкою причин бажані діти не з’являються на світ для 

довершеності подружнього життя. Тому католики у руслі сучасної соціальної 

політики дозволяють родинам всиновлювати покинутих дітей [252, с. 146]. 

У православному богослов’ї всі члени сім’ї – чоловік, дружина і діти – 

це народ Божий, який виконує свої ролі, що рівні служінню Богу. Тому мета і 

сенс планування сім’ї, сімейного життя: діти – це те, що дається подружжю від 

Бога, тому що в народженні сім’ї й кожної людини (дитини) бере участь Бог, 

для того щоб кожного привести до спасіння [295]. В соціальній концепції 

Православної Церкви стверджується, що батьківство є особливим 

привілейованим символом любові, але й нивою аскетичної праці, адже батьки 

мусять поступатися власними інтересами на користь своїх дітей, змушені 

також поділяти їхні страждання, страх і сум, долучатися до виховання своїх 

дітей упродовж усього їхнього зростання [176]. 

Всі християнські церкви одностайні у тому, що покликання і обов’язок 

батьків виховати дітей у своїй вірі. Якщо батьки виховують дітей, 

прищеплюючи їм моральні цінності, вселяючи їм любов до життя, до чесної 

трудової діяльності, то вони дають таку послугу для суспільства і держави, 

яку не зможуть надати ні державні органи, ні інші суспільні інститути. Вплив 

батьків, перш за все матері, через виховання поширюється на все життя 

кожної людини, і в кінцевому рахунку, на життя суспільства і його майбутнє 

[490, с. 192-195]. 

Християнський підхід до справи виховання дітей передбачає 

співробітництво сім’ї, Церкви та громадянського суспільства. Родина 

розглядається Церквою як особлива спільнота, яку сам Бог надихає на 

виховання дітей, маючи виключне право обирати різні виховні моделі, в тому 

числі релігійні. В ідеалі саме батьки є замовниками на освіту та виховання 

своїх дітей. На сьогодні батьки лише до певної міри можуть готувати 

підростаюче покоління до всіх викликів сучасного життя. А забезпечити 
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повноцінний навчально-виховний процес і результат повинні навчальні 

заклади всіх рівнів і форм організації. В принципі ні батьки, ні священник в 

недільній школі не зможуть в міру своєї занятості забезпечити дієвість такого 

процесу. Тому в даній царині закономірним буде наявність системи релігійної 

освіти, що діятиме на користь дитини, родини та всього суспільства [225]. 

Питання дітей, точніше, «якість» їх життя є безперечним явищем 

ідеальної християнської сім’ї. Тобто наявність у сім’ї чоловіка та дружини ще 

не дозволяє називати її ідеальною. Тут обов’язково повинен бути присутнім 

феномен батьківства. Чоловік (тато) і дружина (мама) – це не просто ті, що 

отримали боже благословення на сімейно-побутове життя, а й народили своїх 

нащадків та навчили і виховали їх, підготували до життя [422]. Якість 

навчання і виховання дітей проявляється в їх подальшій життєдіяльності в 

суспільстві. Вона визначається через критерії, які застосовуються до оцінки 

окремої дорослої особистості, головним серед яких є те, що вони зробили для 

іншої людини і для продовження людського роду. Первісною оцінкою будуть 

служити професійні фахові виміри, як можливість забезпечити себе і свою 

родину – вже не тільки як старанність батьків, а й навчання і виховання 

власних дітей з правильним моральним усвідомленням суспільного зла і 

суспільного блага [97, с. 124].  

Формування і поширення досить жорсткої регламентації подружніх 

відносин не характерне для давньої Церкви. Але протягом всіх віків Церкви 

прагнули до точної регламентації життєвого побуту віруючих, і особливо 

щодо двох основ людського життя – харчування і розмноження. Повне і тісне 

поєднання двох людей у шлюбі, звичайно має і тілесну сторону. Тому 

християнський світ багато уваги приділяє не моральним темам сім’ї, а її 

сучасним біологічним аспектам. Першочерговою є необхідність внести 

ясність у питання «контролю народжуваності» – застосування протизаплідних 

засобів. 

Сучасна медицина досягла багатьох вражаючих успіхів у підтримці 

здоров’я сім’ї, у бажанні того, щоб як можна більша кількість подружніх пар 
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могли мати здорових дітей. Разом з тим, сучасні наукові дослідження та їхнє 

практичне застосування в репродуктивній сфері створили нові складні 

питання як особистої, так і суспільної моралі. Християнство закликає 

захищати священний дар життя і гідності людини. Будь-які репродуктивні 

технології є морально неприйнятними для більшості християнських конфесій, 

адже усякі штучні втручання, а найбільше переривання вагітності, порушують 

право дитини на народження як з біологічної, так і юридичної точки зору. 

Християнство дивиться на аборт як на дітовбивство, тобто злочин і дуже 

серйозне порушення моралі [314]. «Це війна – нелюдська, методична бійня, 

геноцид, що не має прецеденту або порівняння в історії людства. Це війна 

батьків проти своїх же дітей» [371]. Це явище суперечить не лише ідеї 

відповідального продовження роду, а й значною мірою спричиняє поширення 

ворожого до життя менталітету і становить серйозну загрозу майбутньому 

цивілізованому суспільному співіснуванню. 

Разом з цим, сьогодні всі релігійні конфесії в тій чи іншій мірі стали 

підтримувати контроль народжуваності, наголошуючи на природних методах 

та маючи відмінності щодо тлумачення методів контрацепції і випадків 

допустимості її використання. При цьому неприйнятними методом контролю 

народжуваності всі релігійні конфесії вважають аборти. Вимоги зацікавлених 

осіб до можливості отримання доступу до безпечних медичних процедур 

дозволили легалізувати в багатьох державах процедуру абортів. 

Християнська думка наполягає на тому, що Святе Письмо, вчення 

Отців Церкви, і все сучасне віровчення не спрямовані на підтримку практики 

штучного регулювання народжуваності. Вважається, що суб’єктивні бажання 

подружжя є проявом егоїзму, а не радості отримання дару і благословення 

Божого в дітях. При цьому деякі протестантські деномінації, як і Православна 

Церква, допускають в окремих випадках переривання вагітності, наприклад, 

коли існує загроза життю матері при народженні дитини, вибір між абортом 

і ризиком пологів як загроза життю або здоров’ю жінки. 
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Причиною переривання вагітності часто є не медичні показники, а 

суспільні та психологічні чинники: злидні, відчай, насилля, зґвалтування 

тощо. Тому Православна Церква, не визнаючи обґрунтованим будь-яке 

переривання нового людського життя, водночас, вітає нові досягнення в галузі 

медицини, що допомагають зачати, виносити і народити здорових дітей на 

благо батьків і суспільства. Також Церква вважає, що вона, не будучи 

компетентною в медичних показниках та необхідних процедурах, повинна 

дозволити, в тому чи іншому кожному конкретному випадку, чинити по совісті 

батьків та лікарів, залишаючи за собою допомогу порадою та молитвою про 

зцілення й спасіння життя дитини та матері [176]. 

Позиція Константинопольської Православної Церкви, яку очолює 

Вселенський Патріарх Варфоломій щодо відсутності догматичних заперечень 

проти використання в контексті сімейного життя безпечних і неабортивних 

протизаплідних засобів та деяких доступних репродуктивних технологій, які 

продовжують розвиватись, поза сумнівом є новою. Це не ідеальні стратегії, а 

тимчасові компроміси, що важливі для блага подружжя, яке не має 

фізіологічної можливості створити повноцінну родину [176]. Виправдання 

природних методів регулювання народжуваності, що можуть мати позитивні 

особисті, сімейні та соціальні наслідки [252, с. 155-156], закономірно ставить 

етичне питання кількості дітей. В якості ідеалу християнської сім’ї 

пропонується багатодітна родина. Але сучасне богословське середовище 

вважає, що така сім’я є пережитком архаїчного, нецивілізованого, 

дохристиянського суспільства. Досвід різних країн показує, що, як тільки рівень 

цивілізованості населення піднімається на достатню висоту, народжуваність 

різко падає. Багатодітність в історії християнської сім’ї є свідченням того, що 

християнська цивілізація на певних етапах свого розвитку ще не мала такого 

рівня, коли у подружжя виникає потреба мати менше дітей і навіть 

контролювати народжуваність. Така потреба була викликана соціально-

економічними умовами та специфікою господарювання [289]. 
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Християни увічнювали шлюб церковним благословенням і спільною 

участю в Євхаристії. Формування християнської шлюбної традиції 

завершилось офіційним визнанням нового таїнства вінчання як однієї з форм 

церковного благословення шлюбу, бути саме християнською сім’єю. Таким 

чином, кінцева мета християнського шлюбу – це святість подружжя, що 

досягається за допомогою всіх подій подружнього та сімейного життя. 

«Будучи таємницею, таїнством, християнський шлюб неминуче суперечить 

практичній, емпіричній реальності занепалого людства. Тому він, як і саме 

Євангеліє, є недосяжним ідеалом» [282, с. 15]. Таїнство вінчання сьогодні 

часто викладається людям без будь-якої катехізації та перевірки серйозності 

їх церковних і сімейних намірів, воно не дає яких-небудь благ, не позбавляє 

труднощів, не вберігає від розлучення, досить часто має негативні наслідки та 

канонічні непорозуміння. Протестантські церкви, не визнаючи християнський 

шлюб таїнством, що виходить за межі біблійного вчення, вважають, що в 

інституті шлюбу немає нічого такого, що б особливим чином давало 

благодать, а у католиків і православних відбувається підпорядкування владі 

Церкви, а не Господу. 

Шлюб вносить певні зміни в життя людей, оскільки вони починають 

належати одне одному, що веде до взаємних соціально значущих прав і 

обов’язків, а суспільство починає ставитися до одружених як до чоловіка і 

дружини. Шлюб репрезентує собою вид соціальних відносин, що включає в 

себе три стадії: укладання шлюбу, подружнє життя, розірвання шлюбу. 

Ідеальним вважається шлюб, який включає в себе лише перші дві стадії. Третя 

– не обов’язкова, але можлива. Тайна подружжя дарує чоловікові та жінці 

благодать, необхідну для того, щоб «жити разом, доки природна смерть їх не 

розлучить». Б. Рассел вважає, що «незалежно від того, які вчинки скоєні одним 

із подружжя, чи є хто-небудь з них психічно ненормальним, сифілітиком або 

закоренілим алкоголіком, чи живе він (вона) з іншою людиною, – пута, що 

зв’язують подружжя, нерозривні, тому що священні. Правда, при певних 

обставинах можливе роздільне проживання подружжя, але дозвіл на 
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розлучення і повторний шлюб ніколи не дається, що є причиною багатьох 

нещасть, які слід переносити покірливо» [368, с. 105]. 

Не дивлячись на високі цінності освяченого подружнього життя, 

практично нормою сьогодні є розлучення. Наприклад, сучасне православ’я 

негативно ставиться до розірвання шлюбу, але, на відміну від інших християн, 

окреслює низку причин, що дозволяють це зробити, а відповідно проводить 

офіційне розлучення та дозволяє повторний шлюб як засіб (ліки) від розпусти. 

Православна Церква визначила найбільш вагомі причини розірвання шлюбу: 

перелюб, відходження чоловіка або дружини від православної віри; 

протиприродні пороки, нездатність до шлюбного співжиття в результаті 

каліцтва чи навмисного самокалічення; захворювання на проказу або сифіліс; 

тривала безвісна відсутність; засудження до покарання, пов’язаного з 

позбавленням всіх прав; шлюб за вигодою; невиліковна душевна хвороба; 

зловмисне залишення однією особою іншої. Такий перелік причин для 

розлучення, сформованих Собором РПЦ під головуванням Патріарха 

Московського і всієї Русі Тихона у 1917-1918 роках. У 2000 році Ювілейний 

Архиєрейський Собор Православної Церкви доповнив перераховані вище 

підстави до розірвання шлюбу низкою нових: захворювання на СНІД; медично 

засвідчені хронічні алкоголізм або наркоманія; вчинення дружиною аборту 

при незгоді чоловіка [326]. 

Християнство пропонує той ідеал сім’ї, в якому, на відміну від багатьох 

культур і традицій, є поєднання лише одного чоловіка і лише однієї дружини. 

Тому повторний шлюб або наявність більше, ніж однієї дружини для багатьох 

християнських церков є порушенням ідеалу сім’ї [48]. Розлучення та другий 

шлюб доводить, що завдання першого шлюбу у гармонійному єднанні двох 

людей не були виконані. Тобто в християнському розумінні такий шлюб 

фактично і не був шлюбом. І другий чи навіть наступний шлюб може стати 

для самого подружжя, по суті, першим, але звідси ще зовсім не випливає, що і 

новий шлюб буде здійсненням шлюбно-сімейного ідеалу в очах суспільства. 

Сучасний протестантський богослов, Хорст-Клаус Хофман, фахівець з 
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сімейних питань, вельми коротко підсумовує сказане вище: «Кожен, кому 

доводилося спостерігати, як швидко світ стає нелюдським і жорстоким, коли 

чоловіки або жінки змушені жити окремо, знає, що їхнє спільне життя – 

необхідна умова не тільки для продовження роду» [Див. 245]. Життєвий досвід 

дозволяє стверджувати, що дійсність шлюбно-сімейного життя дуже 

розходиться з ідеалом сім’ї як його розуміє християнство, тому доводиться 

констатувати про інші цілі шлюбу, крім єднання в любові, що відходить на 

інший план, а інші другорядні цілі не тільки стають головними, а й часто 

ведуть до підміни і навіть забуття основи – любові. 

Подружнє життя в соціальній концепції Православної Церкви 

розуміється як величезна відповідальність, емоційна близькість та інтимність 

стосунків, де можуть виникати психічні, фізичні, сексуальні та емоційні 

руйнівні чинники, що стають підставою розірвання шлюбу, яке може бути 

виправдане, якщо може гарантувати фізичну безпеку й духовне здоров’я всім 

причетним, в першу чергу це стосується подружжя та дітей. Але розлучення 

не є глобальною перешкодою, ні для шляху до обоження, ні для повторного 

шлюбу як компромісу, але не ідеалом і не прикладом для наслідування [176]. 

Руйнування сімейних зв’язків неминуче пов’язане з порушенням 

нормального розвитку дітей і накладає певною мірою невиправний відбиток 

на все їх подальше життя. Адже роль сім’ї у становленні особистості 

виняткова, її не можуть замінити ніякі інші соціальні інститути. Тому 

серйозним викликом суспільству стала відмова батьків від своїх дітей і 

небажання дітей залишатися зі своїми батьками. Католики вважають, що 

«права дитини, яка має народитись, беззаперечні: їй треба гарантувати 

оптимальніші умові для життя стабільністю родини, заснованої на шлюбі, і 

взаємодоповнюваністю двох осіб, батька і матері» [252, с. 156-157]. В 

сучасних умовах для цього потрібне створення системи підтримки батьків, 

надання моральної та матеріальної допомоги зі сторони суспільства і держави 

сім’ям, що знаходяться в кризовій ситуації. В той же час, це практично 

неможливо без вияву здорових стосунків між батьками і дітьми. Таким чином, 
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підтверджується тенденція, яка триває і донині, а саме – віднесення сім’ї до 

приватної сфери як протилежної публічній. Разом з тим через підтримку 

політики втручання держави у сім’ю реалізується інша ідея – виведення сім’ї 

з маргінальних об’єктів суспільства. 

Католицька Церква усвідомлює те, що це виклик усім християнським 

церквам і для зміцнення сім’ї їй потрібно об’єднатися з усіма християнами, 

відкритими до співпраці, насамперед православними, що зберегли таїнство 

подружжя. З огляду на ці аргументи найвищої важливості співпраця та взаємна 

підтримка не лише можливі, але й нагальні та необхідні. В роботі «Amoris 

Laetitia» [448] папа Франциск стверджує, що у питаннях вирішення сімейних 

проблем необхідно розпочати із самокритики, яка дозволить побачити 

причини сімейних негараздів, біля витоків яких стоїть робота самої Церкви. 

Сьогодні потрібно бути реалістами, а способи подачі християнських 

переконань і відношення до людей вимагають серйозного переосмислення. 

Папа вважає, що в даний час вся система повчань, проповіді цінності шлюбу і 

сім’ї повинна бути побудована в угоду не утилітарним цілям, а як відгук на 

виклики сучасності, соціальне вчення повинне бути зрозуміле і вплетене в 

тканину церковного життя християнської сім’ї. 

За винятком сімей мучеників або тих, хто мав чернечий постриг, Церква 

ніколи не канонізувала сім’ї. Немає канонізованих християнських сімей, життя 

яких було б прикладом не життя в шлюбі «як брат і сестра», а саме як духовне 

зростання в сім’ї як малій Церкві. Церква має покровителів сім’ї, але не має 

прикладів шлюбу, здатного лягти в основу прикладу та ідеалу для сучасних 

сімей. Тому на тлі відсутності єдиної норми церковного ідеалу сім’ї сьогодні 

пропонується такий зразок подружнього життя, який тісно пов’язаний із 

світським укладом життя, з його проблемами і досягненнями. 

Земні життєві шляхи людини, починаючи з моменту зачаття в утробі 

матері, народження, зрілість і тілесної смерті, різні. В дорослому житті людина 

обирає одну із трьох можливих, але принципово несхожих у своїх проявах, 

життєвих доріг, які, по суті, мають єдине християнське покликання: подружнє 
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життя, чернецтво або самотність. Православ’я традиційно схвалює лише – 

чернече й подружнє життя. Але в сучасну епоху культурних та соціальних 

змін, говориться в документі [176] Православної Церкви, було б великою 

помилкою Церкви не визнавати значне поширення самотнього життя, яке було 

великою рідкістю в минулих століттях. Вони також є повноцінними членами 

сім’ї Божої і часто роблять свій посильний внесок в оздоровлення світу, маючи 

здібності, які не доступні людям, що заангажовані повсякденністю 

подружнього життя. Адже всіх цих людей незалежно від життєвих обставин 

повинен об’єднувати лише один шлях пошуку єднання з Богом і покликання 

служити Царству Божому. При цьому слід пам’ятати, наголошується в 

документі, що в подружньому, або чернечому житті є досить важлива цінність 

через спілкування розраховувати на постійну підтримку, на яку можна 

покластися як на джерело духовної розради й сили.  

Народжений Ісус не говорить про обов’язковість шлюбу, але 

підтверджує освяченість його Господом. Однак неодружений Ісус є прикладом 

присвячення всього свого життя служінню Богу. Тобто шлюб угодний Богу, 

але не обов’язковий, а самотність стає для християн масовим явищем, тому 

Церква має розвиватись таким чином, щоб її пастирська практика відповідала 

їхнім потребам [176]. Отже, сьогодні поряд з особливою роллю чернецтва 

(целібату) як в історії, так і в сучасності християнського життя не менш високу 

оцінку отримує подвиг добровільної безшлюбності. Разом з тим, сучасне 

християнське вчення закликає не ухиляється від шлюбу як кращого 

приречення земного життя, засуджуючи неприпустиме зверхнє, критичне чи 

негативне ставлення до шлюбно-сімейних відносин [326]. 

Сьогодні все частіше постає питання про належність одного із членів 

подружжя християнської родини до іншої конфесії, адже Церкви існують в 

країнах із значним розмаїттям культур, релігій, традицій тощо. Такі факти 

Православна Церква розцінює як специфічні виклики, відмінні від тих, з якими 

зустрічаються православні подружжя, але й такі шлюби слід розглядати як 

спільне зусилля з преображення світу і єднання з Богом [176]. У питанні 
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шлюбу між людьми різної віри вважається, що тільки спільна єдина віра є 

найважливішою умовою справді християнського та церковного шлюбу, сім’ї, 

що може стати «домашньою Церквою». Відсутність єдиного мислення 

представляє серйозну небезпеку цілісності шлюбного союзу. Тому Церква 

проголошує своїм обов’язком закликати віруючих вступати в шлюб тільки з 

тими, хто розділяє їх християнські переконання [326]. Дозвіл на шлюб між 

християнами різних конфесій був і є в наш час істотним компромісом, 

суттєвою поступкою, але розцінюється Церквою як не повноцінний та 

сумнівний, адже істинний шлюб може бути тільки всередині Церкви. Тому 

актуальність та дискусійність даного питання характерна не лише для мирян, 

й для богословського та священницького середовища на самому високому 

рівні. Враховуючи динамічність міграції сучасної людини не лише в 

географічній, а й світоглядно-культурній площині, нехтування прийняттям 

нових рішень у цій царині, аж ніяк не можуть бути виправданими. 

Практично немає відмінностей між православною думкою, що є більш 

сталою та догматичною, розвинутим вченням католицизму та різноманітністю 

протестантських підходів у питаннях, що стосуються визнання суспільної 

значимості сімейних відносин. Вони спільні в тому, що секуляризаційні 

процеси, які заполонили сучасний суспільний простір, досить негативно 

позначаються на існуванні базисних зовнішніх та внутрішніх сімейних 

цінностей. Свідчення цього є часті розлучення, розпуста, поширення 

проституції та порнографії, тому захист сім’ї, сімейних цінностей, таїнства 

шлюбу, дітей у вченні християнських церков займає пріоритетне значення. 

Чоловік і жінка, які створили сім’ю, уклавши шлюб, покликані стати 

малою Церквою, прикладом для оточуючих. Руйнування ж сім’ї веде до 

порушення всього світового порядку, адже в сучасних умовах релігія 

проводить чітку взаємозалежність між сім’єю і суспільним буттям в цілому. 

На тлі кризи, якої зазнає інститут шлюбу та сім’ї в нашому суспільстві, їх 

можна розцінювати як пророче служіння, адже вони є не лише результатом 
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любові між двома людьми, а й джерелом і прикладом любові для інших, в 

першу чергу для своїх дітей [424]. 

Вироблення конкретних аспектів ідеалу шлюбно-сімейних відносин як 

найважливішої складової християнського суспільного ідеалу ускладнюється 

глибоким вкоріненням в соціумі, в тому числі українському, егоїзму, 

матеріалізму, плюралізму довільних думок і концептуальних поглядів на 

життя. Складність полягає не лише у цілісному визначені ідеалу, а й 

можливому його застосуванні, хоча перехід від теорії до практики важкий вже 

сам по собі. 

В цій царині доречним буде зворотний зв’язок із державою та її 

інститутами, сімейна політика яких буде сконцентрована на підвищенні 

престижу сім’ї та сімейних цінностей в суспільній свідомості; створення 

соціально-політичних та суспільно-економічних умов для функціонування та 

успішної реалізації сім’єю своїх потенціалів, важливих як для розвитку 

особистості, так і всього суспільства. 

 

 

 

Висновки до другого розділу  

 

Сьогодні, як і в попередні століття, релігійна філософія і богословʼя 

окреслюють схожі проблеми, з якими людство зітнулося у новому хронотопі 

подій. Тут відбуваються вельми суперечливі трансформації просторових і 

часових вимірів сучасного осмислення соціальних та антропологічних основ 

християнства. В умовах невизначеності моральних координат людського 

буття християнські ідеї продовжують залишатися епіцентром пошуку ідеалу 

людини і сімʼї. Адже, очевидно, що до сьогодні людство у виробленні 

найбільш виразних соціальних ідеалів і ціннісних орієнтирів звертається до 
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сутнісних основ християнства, що найбільш глибоко проявляється в 

антропологічній площині.  

Основні засади християнського богословсько-філософського 

персоналізму відображені в конфесійних соціальних доктринах, вченнях, 

концепціях та ідеях. Сьогодні вони, орієнтуючись на людину та на 

гармонізацію особистого й суспільного, відображають конкретні теперішні 

соціальні зміни. Пошук відповіді на сучасні соціальні проблеми у 

богословському та філософському дискурсі є підставою формування змісту 

інновацій у поглядах християнських мислителів на ідеал людини. 

Ідеали, цінності та духовно-моральні орієнтири, що осмислюються та 

переосмислюються сучасними християнськими філософами та богословами, 

вважаються важливими цілепокладаючими чинниками людської 

життєдіяльності. Адже християнська релігія та Церква пропонує такі істини, 

які детермінують явища суспільного та особистого порядку, сприяють 

«входженню» та нормальному функціонуванню людини у соціальній, 

культурній, економічній, політичній царині. 

Проблема ідеалу людини вирішується у християнстві в діапазоні 

загальних філософських антропологічних проблем, що зумовлені, на думку 

більшості християнських мислителів, кризою сучасної цивілізації та 

невизначеністю духовно-ціннісної опори життя і діяльності людини. Тому у 

тлумаченні ідеалу людини, яким сьогодні зайняті всі християнські конфесії, 

складно виявити межі між богослов’ям, філософією і науковим знанням. 

Формування сучасних підходів до розуміння ідеалу людини у християнстві 

відбувається в результаті творчих підходів до традицій, минулогого і 

теперішнього соціального устрою, стану моралі й моральності, прав і 

обов’язків людини, консервативних та інноваційних філософських поглядів. 

Адже сучасна християнська думка не може ізолювати себе від колосального 

творчого розвитку світових ідей.  

Ідеал людини не зводиться християнськими мислителями до актів 

вчинених Богом у сфері трансцендентного, а уявляється  у тій формі, яка 
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поступово розкривається у суспільному бутті людини. Маючи значні 

концептуальні напрацювання у розумінні сутності людини й теоретичні успіхи 

у побудові ідеального суспільства, сьогодні християнство враховує увесь 

розмах суспільного буття. Вимоги до християнської думки у площині 

людського буденного досвіду сприяють тому, що богословам доводиться 

наголошувати про початки християнської антропології не в соціальній, 

індивідуальній чи навіть теологічній конструкції людини, а у Богові як джерелі 

та критерії визначення реальності.  

Антропологізація сучасної християнської думки відбувається під 

впливом раціоналізації християнського вчення. Ідеал людини постає не просто 

як певна абстракція, а і як одне із реальних джерел, що глибоко пронизує 

свідомість християнина та відображається у процесуальній діяльності 

соціальних структур та життєдіяльності людини. Ідеал людини онтологічно 

вкорінений в християнській думці, адже Євангеліє є одкровенням Христа про 

людину, але, починаючи з апостольських часів і до сьогодення, роздуми про 

природу людини відбуваються здебільш в структурі фундаментальних 

тринітарних і христологічних богословських проблем. 

Суперечливість християнського вчення про ідеал людини полягає у 

визнанні вторинності й залежності людини від Бога і в той же час свобода, 

дарована людині Богом задає високу міру можливості її творчої діяльності. 

Принциповість повсякденного життя християнина пов’язується не з 

очікуванням євхаристійного спасіння, а з тим, що повинна робити людина 

сьогодні і в даний момент і що вона повинна очікувати. Отже, християнство 

визначає ідеал людини, привносячи в земне життя есхатологічний оптимізм. 

Принципово важливими у формуванні соціального ідеалу людини у 

сучасному світовому інтелектуальному дискурсі є ідейні переосмислення 

християнського вчення і культової практики, що пов’язані з образом жінки 

та її невичерпною соціальною роллю. Традиційність і історична змінюваність 

християнських поглядів на ширше коло питань стосовно ролі і місця жінки в 
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Церкві і суспільстві пов’язана з ґрунтовним мотивуванням покликання 

жінки. 

Відсутність єдиної християнської позиції з приводу можливості 

виявлення особистого та соціального духовного досвіду жінки створює 

підґрунтя для філософських і богословських роздумів. Крайності, що виникли 

між радикальним фемінізмом з його надмірним нехтуванням відмінностей між 

чоловіком і жінкою, із непомірним возвеличенням останньої з одного боку та 

ідеалізацією патріархальних суспільних відносин, де недооцінюються ролі 

жінки – з іншого, визначають в значній мірі розуміння ідеалу образу жінки. 

Однак функція християнського вчення полягає не тільки в критичному 

зіставленні емпіричної церковної реальності з духовними нормами, а й у 

відображенні ідеальної норми суспільного життя. 

Вплив позитивно заряджених поглядів на жінку та намагання 

позбавитись від стереотипів минулого формує образ творчої, цілеспрямованої, 

активної та незалежної жінки. Ці жіночі якості усвідомлюються як необхідні 

й корисні для суспільства, стають нормами моралі і закону, а жінка змушена 

зустрітися з усіма відомими суспільними проблемами і негараздами. Це 

забезпечило їй особистісний розвиток та незалежність, але не завжди 

позитивно позначається на відносинах, в першу чергу, з протилежною 

статтю. Розгляд сучасних гендерних питань перейшов зі сфери боротьби за 

гендерну рівність, права і свободи жінок у площину найбільш актуальних для 

християнських церков. Завдяки переосмисленню професійної участі жінок не 

тільки в економічній та політичній сфері, а й у місії спасіння Церкви, 

відбувається збагачення богослов’я і усього досвіду Церкви. 

Внутрішній консенсус християнських церков з приводу засудження 

нетрадиційних сексуальних відносин ще не є свідченням завершення діалогу 

та проблемності у питанні зміни сексуальної моралі Церкви. Сьогодні 

залишається широкий діапазон думок від глибоко консервативних, які 

наполягають на неприпустимості компромісу з сучасними вимогами 

сексуальної етики, до істотно ліберальних позицій, які пропонують повну їх 
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легітимізацію. Не дивлячись на таку широку палітру суджень, християнство 

всерйоз розглядає зміни сексуальної моралі як загрозу не стільки 

індивідуальним характеристикам людини, як суспільству і всієї сучасної 

культури відносин. 

Відповідно ідеалом відносин між особами протилежної статі, символом 

Трійці, образом союзу Христа та Церкви, «малою Церквою», первинною і 

основною соціальною одиницею християнство вважає сім’ю та всі позитивні 

ціннісні наслідки, що виникають в результаті шлюбно-сімейних відносин. Ідея 

шлюбу та сімʼї в християнстві є найбільш високим суспільним ідеалом, де 

релігійно-моральний і природний компоненти складають нерозривну суть 

єдиного загального задуму Бога про сім’ю, де відбувається підпорядкування 

тілесної сторони людини вищим духовним цілям, побудованим на основі 

любові, вірності, самозречення, подібно відношенню Христа і Церкви. Сім’я 

як соціальна цілісність завжди перебувала у центрі уваги християнської 

Церкви, адже претендує на окремий соціальний ідеал. Забезпечення 

нормального функціонування сім’ї створює передумови для блага всього 

суспільства сьогодні і на перспективу його розвитку. Особливо цінним є 

досвід духовно-моральної комунікації з молодим поколінням та позитивного 

розвитку нової особистості. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ДІАЛОГ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ 

 

3.1. Спілкування як умова досягнення християнського соціального 

ідеалу 

 

Християнство – релігія спілкування. Досвід християнської Церкви є 

самоочевидним фактом різностороннього, не завжди якісно позитивного 

діалогічного спілкування. З глобалізацією суспільства, колосальними 

міграційними процесами, утворенням та занепадом колоніальних імперій 

постала необхідність не лише констатації факту спілкування людей різних 

культур, релігій, традицій, а й усвідомити, теоретично означити і практично 

реалізувати діалогічний формат взаємодії в умовах світоглядного 

багатоманіття. Сучасна криза релігійності, трансформація релігійної 

свідомості та адаптація релігійних інститутів до сучасних суспільних 

перетворень стали підґрунтям того, що у сучасному релігієзнавстві поняття 

спілкування і діалогу стає все більш популярним як методологічна основа 

міжконфесійних та міжрелігійних відносин. 

Якщо в класичному світі відмінність між Богом і людиною полягає у 

ступені досконалості, то в очах християнства – це радикальна відмінність 

природ. «Християнство приносить новий погляд, підкреслюючи якісно 

непереборну прірву, яка відділяє Бога від Його творіння» [276]. В Одкровенні 

невидимий Бог з надлишку Своєї любові звертається до людей, як до друзів, і 

говорить з ними, щоб запросити їх до спілкування з Собою і прийняти їх в це 

спілкування. Виявлена в Одкровенні глибока істина про Бога відкриває 

таємницю слова, яке проголошує і звертається до практики життя [161, с. 73-

74]. Спілкування і діалог мають принципово важливе значення у виконанні 

задуму Божої премудрості, яка полягає у пізнанні незмінної істини. Поряд з 

цим християнство не заперечує того, що кожна людина має право і, навіть 

зобов’язана самостійно шукати істину в релігійних питаннях. Воно пропонує 
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будувати власні судження так, як це личить людській особистості, 

використовуючи логіку вільних досліджень і дискусій, надаючи взаємну 

допомогу один одному в пошуках істини [161, с 76-77]. Що ж до пізнання, то 

справжнє знання – це тільки таке знання, яке засноване на онтологічному рівні 

спілкування, а не на онтологічному осягненні речі. Це пізнання, що 

відбувається з основи відносин – відносин між особистостями, тобто відносин, 

заснованих на пов’язаності. Адже «тільки особистість може знати і знати 

можна тільки особистість» [276]. «Зрозуміло, – пише Й. Манусакіс, – ми 

«пізнаємо» речі, але лише остільки, оскільки вони відсилають до відносин з 

особистостями. Ми не можемо пізнати річ у собі, не тому, що розум не здатний 

пройти світ феноменів наскрізь і вийти в світ ноуменів, а просто тому, що 

такого світу не існує взагалі, адже не може бути ніякого світу поза 

співвідносної цілісності міжособистісного спілкування, в рамках якого речі є 

вперше і знаходять свій сенс» [276]. 

Проблема спілкування, з одного боку, важлива для усвідомлення руху 

власне християнської думки, з іншого – акцентує увагу на розвитку самого 

способу спілкування як окремих осіб різного рівня освіти, національної та 

соціальної приналежності, так і великих соціальних спільнот – церков та 

деномінацій, які знаходяться в різних регіональних, культурних, політичних 

площинах. Звідси випливає можлива структура роздумів про можливий 

сучасний розвиток суспільства, що забезпечує новий рівень спілкування як 

способу взаєморозуміння на всіх рівнях. 

Спілкування розуміється як складний, багатоплановий процес взаємодії 

між людьми та групами людей, соціальними спільнотами, що полягає в 

установленні та розвитку контактів для обміну інформацією. Вони 

породжувані потребами у сприйнятті і розумінні партнерами один одного у 

спільній діяльності для створення соціального блага. Принциповим для них є 

базування на тому, що суб’єктами спілкування – комунікатором і реципієнтом 

– є живі істоти – люди. 
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Ідея спілкування дозволяє вийти в трактуванні соціальної дійсності на 

межу соціальних контактів, взаємодії соціальних суб’єктів в теорії та практиці 

конструювання соціального ідеалу. Християнський принцип 

взаємозалежності суб’єктів, необхідності зв’язку, неможливість існування, 

самопізнання і самореалізації особи без взаємин з Іншим є відмінним від 

аналітичного монологізму. Результатом спілкування є певне налаштування на 

розвиток соціальних суб’єктів і зміну форми їх зв’язку як засобу побудови або 

відновлення, гармонізації соціальних зв’язків, а також конструювання нового 

рівня смислової взаємодії. 

Пришестя Іншого К. Барт пов’язує з чистим Об’єктом у всій Його 

потужній трансцендентності. Такий, не позбавлений радикалізму і крайнощів, 

підхід викликає реакцію, що виражається у поверненні до людського суб’єкта 

в «антропологічному повороті теології», який пов’язаний з іменами Рудольфа 

Бультмана, Карла Ранера, Дітріха Бонхеффера, Анрі де Любака. Так, у теології 

і філософії з’являється велике завоювання XX століття, що пов’язане з ідеєю 

Бога. Між трансцендентним Об’єктом і людським суб’єктом визріє 

герменевтична коло, що лежатиме в основі нової теології, так і нової зустрічі 

між філософією і богослов’ям, символом якої стали ідеї М. Гайдеггера [372, с. 

9]. 

Основна біблійна думка полягає в тому, що Небесний Отець, створивши 

людей по Своєму образу і подобі, мав наділити їх властивостями, подібними 

до Його природи для спілкування і поклоніння Собі. Всемогутній Бог як 

трансцендентний, але в той же самий час іманентний, будучи особистістю, 

прагне до спілкування зі Своїм народом. Тобто вже «на початку» до створення 

світу існували і любов, і спілкування. Для регулювання взаємовідносин між 

людьми і Богом був даний Закон, в якому з десяти заповідей, шість 

безпосередньо пов'язані з тим, як людина повинна ставитися до спілкування з 

Богом, зі своєю сім'єю і зі своїми ближніми. Людина – істота соціальна і була 

створена для спілкування, але коли гріх увійшов у світ, люди пізнали 

відчуження від Бога. Оскільки абсолютно необхідною умовою для 
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спілкування з Богом є праведність, Бог послав на землю Ісуса Христа. Кров 

Ісуса Христа, Сина Божого очищує людей від усякого гріха й освітлює 

Вселенську Церкву як те місце, де люди мають спілкуватись один з одним [45]. 

Безперечним важливим доробком для вітчизняної та міжнародної 

наукової спільноти є роботи Н. Іщук [203, 204], у яких вона звертається до 

проблеми розуміння діалогу у сучасній філософії. Основну увагу вона 

приділяє дослідженню проблеми православної теології діалогу на основі 

аналізу ідей Патріарха Вселенського Варфоломія, Й. Зізіуласа, Калліста 

(Уера), Антонія Сурозького, Г. Коваленка, Г. Завершинського, Д. Гарта, 

Й. Манусакіса, М. Бубера та Е. Левінаса та інших. Н. Іщук констатує, що в 

найбільш загальному значенні спілкування розуміється як: 1) спілкування зі 

святинею, насамперед через таїнства, спілкування в єдиній вірі; 2) спілкування 

між святими через поділ духовних дарів; 3) спілкування між Церквою 

небесною та Церквою земною. Разом з тим вона пропонує власний підхід для 

виявлення специфіки діалогічного релігійного досвіду: 1) залученості до 

еклезіального спілкування-перебування поза таким спілкуванням; 

2) інтеракціонізму-акціонізму; 3) активності-пасивності як додаткові, що 

доповнюють попередні [204, с. 63]. 

Аналізуючи православну модель спілкування, Н. Іщук приходить до 

висновків, що Церква не обмежується еклезіальною комунікацією, а й 

орієнтується на діалог Церкви зі світом. Враховуючи балансування 

Православної Церкви між державою та громадянським суспільством, автор 

пропонує таку модель відносин між суб’єктами комунікації: «Церква – 

Громадянське суспільство – Держава», або ж «Церква – Держава – 

Громадянське суспільство». Кожен із цієї соціальної діалогічної «трійці» є 

унікальним та повноправним суб’єктам комунікації, хоча й виконує тільки 

свою роль [203, с. 28]. 

Лідерство в розвитку ідеї спілкування належить Католицькій Церкві. 

Проголосивши прагнення до оновлення, після Другого Ватиканського Собору 

[157] в її документах поняття «спілкування» використовується вже не лише в 
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царині екуменічних порозумінь, а й у співпраці Церкви та держави, Церкви та 

громадянського суспільства, взаємодії між народами та країнами, між 

людством у цілому. Деякі еклезіологічні уявлення виявляють, однак, 

недостатнє розуміння Церкви як таємниці спілкування, оскільки як богослови, 

так і віряни недостатньо чітко усвідомлюють поєднання спілкування з 

поняттями «Народ Божий» та «Тіло Христове», і приділяють недостатньо 

уваги зв’язку з Церквою. Тому Церква вважає, що для правильного розуміння 

поняття спілкування необхідно звернутися до Біблії та вчення Отців Церкви, 

де спілкування має два виміри: вертикальне (спілкування з Богом) і 

горизонтальне (спілкування між людьми). Отже, для християнства 

спілкування є даром Божим, плодом Божественної ініціативи. Спілкування в 

рівній мірі демонструє таємничу природу Церкви і особливу єдність віруючих 

як членів єдиного Тіла Христового, органічної єдності людської спільноти 

[342]. Католики вважають, що забезпечення єдності, яка не буде заважати 

різноманітності, так само, як забезпечення розмаїття, яке не буде перешкодою 

для єдності – це першочергова задача Римського Архиєрея по відношенню до 

всієї Церкви. Але він не повинен посягати на загальне право кожного єпископа 

по відношенню до помісної Церкви, що ввірена йому для пастирського 

служіння. Відповідно за створення і збереження цієї єдності як різноманітності 

спілкування відповідальні всі члени Церкви [342]. 

М. Вольф, аналізуючи структуру Церкви у роботі «На подобу Нашу. 

Церква як образ Тройці» [121], розглядає підходи до цього питання римо-

католицького богослова Й. Ратцінґера, православного – Й. Зізіуласа і баптиста 

Дж. Сміта. Їх об’єднує те, що в сучасних умовах формування особистісної 

ідентичності Церква розуміється як зібрання самобутніх особистостей, які 

постають такими лише у вірі й відносинах одне з одним у церковному 

контексті [121, с. 3-4]. «Подібно до того, як Бог творить людину незалежною 

особою, користуючись її соціальними і сімейними відносинами, так само і Дух 

Святий, який у ній живе, творить Церкву як спільноту близьких одна до одної 

незалежних осіб» [121, с. 267] Твердження «Церква – це ми» є більш 
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актуальним, адже вона все більше займається виключно релігією і сприймається 

як функціональна підсистема суспільства, а засобом спілкування з Богом у 

спільноті вважаються святі таїнства, які отримує людина від інших як знак того, 

що вона може заслужити віру тільки в церковному середовищі [121, с. 41-42]. 

Спасіння також має суспільний компонент, що передбачає існування Церкви як 

соціального явища – «співтовариства людей, які живуть у спілкуванні з 

триєдиним Богом» [121, с. 297]. 

Історіософський аналіз Вселенського православ’я дозволив О. Сагану 

зробити висновки про те, що поява різних підходів православних Церков до 

питання спілкування стало наслідком відсутності єдиної і чіткої богословської 

бази розвитку канонічного корпусу конфесії. Це призвело до того, що за 

попередні століття православні канони не лише не були стандартизовані, але 

й почали по-різному трактуватися в окремих помісних церквах, а схожі 

проблеми ієрархи дозволяли собі вирішувати на власний розсуд. Однією з 

причин такого канонічного розвою є соціально-політична обумовленість 

розвитку й розуміння православних канонів та певне нехтування їх 

юридичним підтекстом на догоду сприйняття Церкви як місця і засобу 

містичного спілкування із Богом. Саме в особливостях православного підходу 

до канонів, на думку О. Сагана, слід шукати й основи багатьох нинішніх 

конфесійних непорозумінь. Адже відсутність та неузгодженість 

всеправославних рефлексій на важливі події нинішнього церковного життя 

веде й до поступового руйнування православних засад суспільного життя, до 

відмови віруючих від Церкви, приписи якої все більше сприймаються як 

занадто застарілі, а суспільні ідеали як недосяжні, адже відповідно до них 

сьогодні ніхто не живе і жити не зможе [386, 387]. 

Митрополит Антоній Сурозький наполягає на тому, що діалог між 

православними і іновірцями потрібен для того, щоб пояснити останнім основи 

православної віри, адже найбільша проблема діалогу в тому, що останнім 

часом люди не вміють чути один одного. Тут виходить, що сучасний монолог 
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намагаються прикривати діалогом, звинувачуючи інших в нерозумінні дійсної 

природи діалогічного спілкування. 

Вчення Православної Церкви, на відміну від Католицької, не має такого 

арсеналу доктринальних документів. Основним вектором діалогічної 

взаємодії в документах Православної Церкви, які були прийняті на Святому і 

Великому Соборі Православної Церкви [156] (Крит, 2016) визначається 

«Єдиність Святої Соборної і Апостольської Церкви як Божественно-людської 

спільноти». Зміст цих документів без сумніву є новим баченням 

Православною Церквою сучасного і майбутнього спілкування для всіх 

помісних церков. Для сприяння християнській єдності в них пропонується 

відновлення спілкування з тими людьми та громадами, стосунки з якими були 

втрачені. Завдяки цьому православне богослов’я підходить до вирішення 

екзистенційних проблем звичайної людини, реальних потреб її особистої 

повсякденності та суспільної життєдіяльності, що дозволить солідарно 

розв’язувати християнами актуальні соціальні проблеми сучасності [156, с. 19-

25]. Це свідчить про те, що сьогодні Православна Церква намагається 

продемонструвати гнучкість у догматичних питаннях та розуміє необхідність 

діалогічного партнерства відповідно запитам часу. 

Спілкування у протестантському діапазоні поглядів детерміноване 

різноманіттям культурно-історичних традицій, ідейних вподобань та 

специфіки увиразнення його практичних аспектів. Протестантські спільноти, 

вступаючи в діалог із сучасним мисленням, поставили собі завдання 

відновлення рівноваги в площині дотику біблійного богослов’я з усією 

повнотою людських надбань, які в XX столітті зосередилися переважно в 

науково-технічній сфері. Спрощення теоретичної та практичної богословської 

рефлексії, демократизація релігійної громади є підставою активного 

поєднання світських та еклезійних, проблем церковного й суспільного життя. 

Живе спілкування є спільним знаменником для всіх протестантів. Воно є 

зразком спілкування як між християнами в межах громади, так і релігійним та 

світським світом за її межами. Основний вектор сучасного протестантизму 
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орієнтований на посилення спілкування, що викликане необхідністю 

реагувати на актуальні соціальні, економічні, політичні, психологічні, освітні 

питання сьогодення. Тут використовуються не лише апеляція до 

трансцендентних цінностей, а і до розуму, серця, відчуттів людини при 

активному використанні сучасних технічних надбань людства (мистецтва, 

медіа тощо). 

Першим кроком в розвитку діалогічного спілкування, на думку 

протестантів, може стати спільне соціальне служіння, в якому головне не 

доктринальна згода, а співчуття та відповідальність за суспільство. Співпраця 

між різними конфесіями часто координується міжцерковними організаціями, 

місіями, благодійними фондами. Наприклад, Українським біблійним 

товариством, що об’єднує основні християнські церкви України, по всій країні 

проводяться свята Біблії, благодійні акції, які посилюють вплив церков на 

духовне життя українського суспільства. У липні 2018 р. на Софійській площі 

Києва відбувся Національний марафон читання Біблії як доступного й 

актуального джерела мудрості та порад, дотримуючись яких, вважають 

організатори та учасники, можна подолати виклики, що постають перед 

суспільством. В умовах формування громадянського суспільства для 

протестантських церков спілкування є головним «образом життя», який 

полягає у взаєминах із суспільством, державою, між іншими церквами. 

Останнє є особливо цінним як можливість виходу за межі конфесійної літургії 

в широке поле євангельського відповідального соціального служіння, коли 

при підтримці держави й за активної участі громадськості підтверджується 

любов і повага до Слова Божого [473]. Більш консервативні протестантські 

союзи зосереджені на локальних проєктах [99], в яких благодійництво 

безпосередньо пов’язано із залученням суспільства до спілкування та 

євангелізації. Таким чином, вони демонструють свою відкритість до сучасних 

форм соціального служіння і взаємодії з суспільством. Багато протестантів не 

бачать перспективи спілкування у теоретичній богословській сфері, 

обмежуючись офіційними зустрічами ієрархів, протокольними заявами, 
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проведення спільних конференцій тощо. Загалом М. Черенков вважає 

асиметрію впливу соціальних та богословських чинників парадоксом в історії 

українського християнства, адже перші хоч і є більш зрозумілими та вагомими 

для масової релігійної свідомості, але майже не розкриті в богословських 

працях [473, с. 113]. 

Вказуючи на Церкву як на спілкування, важливо враховувати роль 

єпископів чи помісних церков. Так, для Католицької Церкви спілкування є 

головним чином в єдності колегії єпископів, з єпископом Риму, що виконує 

Петрове служіння і підлеглими йому ієрархами наступниками апостолів. З 

іншого боку, спілкування може розглядатися з позиції помісних церков, які 

зберігають загальну апостольську традицію і беруть участь в єдиній 

євхаристії. Тому сьогодні неодноразово ставиться питання, що може бути 

спільним між цими двома видами еклезіологічного спілкування? При 

здійсненні примату для Католицької Церкви дійсно важливим є залучення до 

нього не стільки єпископів, як самі помісні церкви, що дозволить бути частиною 

єдиної справжньої сутності кафолічної Церкви. В цьому випадку першості 

еклезіологічні інтеграції місцевої Церкви не підриваються, а навпаки єднають 

«колаж» неповних частин універсальної церкви [337, с. 256-270]. 

Вплив християнських церков, в першу чергу православної, на духовно-

моральні виміри суспільства в багатьох країнах, в тому числі в Україні, не є 

однорідним і достатньо ефективними. Тому актуальним все більше здається 

твердження А. Колодного про необхідність своєрідного православного 

«аджорнаменто», без якого, в «третьому тисячолітті воно перетвориться на 

релігійну меншину» [250, с. 103-104]. Але для православ’я гасло: «відповідати 

вимогам часу» витлумачується як намагання відвернути «Церкву від Христа». 

Тому в ХХІ ст. йдеться про те, що «модернізуватися» і «реформуватися» треба 

не Церкві, а самому суспільству, пристосовуючись до церковних правил, 

установок і традицій. Такі погляди є не лише сумнівними, але й свідчать про 

рівень інтелектуальної оцінки православним священноначаллям реальності 

часу та про невпевненість у своїх можливостях. Церква, шукаючи способи 



 

 

194 

примноження й зміцнення зв’язків єдності між своїми членами, неодмінно 

повинна пам’ятати, що нині вона існує  в оточенні різних культур, релігій, 

світоглядів, спільнот, з якими мусить підтримувати зв’язки та спілкуватись з 

усім людським родом. 

В українському поліконфесійному просторі, що переважно 

ідентифікується з православ’ям, великий інтерес у площині релігієзнавчих та 

богословських досліджень викликає творчість митрополита Пергамського 

Йоана Зізіуласа. Теоретичні напрацювання та методологічні підходи 

Й. Зізіуласа стають предметом наукових досліджень, а окремі положення 

викликають дискусії і навіть звинувачення в єресі. Останнє має глибокий слід 

впливу зі сторони Московського Патріархату як реакція на сучасне розуміння 

окремих богословських питань, зокрема спілкування помісних православних 

церков та ролі Константинопольського Патріарха у православному світі. 

Дослідники творчості Й. Зізіуласа стверджують, що всі його роботи – це 

плоди живого досвіду спілкування з Богом, плоди євхаристичного досвіду 

єпископського служіння. Концепція Й. Зізіуласа в сучасному православному 

богослов’ї має найбільш помітний вплив на койнонійне вчення, що полягає у 

доповненні євхаристичного богослов’я еклезіологією спілкування. Вона 

полягає в тому, що православне вчення не може підходити до питання 

суспільних відносин окремо від Церкви [121, с. 86-152]. При його розгляді 

мова йде про феномен Церкви як суспільної цілісності, де центральне місце 

займає Євхаристія. Євхаристія відбувається як зібрання всієї Церкви в одному 

місці й тому її неможливо уявити без події вільного спілкування. Церква є не 

лише певною історичною даністю, але й певною суспільною інституцією, в 

якій вироблені чіткі принципи реалізації людських взаємовідносин як 

прообразу Божественного прийдешнього життя. В контексті євхаристійного 

підходу до буття ідея спілкування має онтологічне значення – «спілкування 

належне не до рівня волі та дії, а до рівня сутності» [191, с. 86]. Тому 

спілкування розуміється як онтологічна категорія, що ототожнюється з 

істиною в історії християнського богослов’я. Істина та спілкування тотожні 
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одне одному, адже спілкування не може бути додатком до буття, а буття 

уподібнюється спілкуванню. Таким чином, Йоан намагається вирішити 

складну богословську проблему застосування істини до людського існування. 

У своєму підході до істини він визнає первинність буття, що передує 

спілкуванню, але все ж спасіння залежить від ототожнення істини із 

спілкуванням [191, с. 101-102]. 

На думку Й. Зізіуласа, є щось набагато важливіше, що обумовлює 

природу Церкви – це очікуване Царство Боже. Церква, що знаходиться в світі 

для християн, є лише таємницею та образом майбутнього Царства. Реальність 

Церкви в її інституційному виразі є лише шляхом до Царства. Вся структура 

Божественної Євхаристії це таємниця того майбутнього, яким буде світ. 

І. Сашко [390] називає такі аргументи зв’язку Євхаристії з есхатологією: це 

зібрання розсіяного народу Божого у спільноті; євхаристії передуватиме 

проходження через хрещення і аскетичний досвід покаяння і посту, який 

неодмінно має бути передумовою Євхаристії; це динамічна реальність: у 

Літургії немає нічого статичного, у ній усе веде віруючих в Царство Бога; це 

Жертва Пасхального Агнеця – Христа, Тіло і Кров якого приноситься «за 

багатьох», але в той же час ця Жертва є виконанням есхатологічної цілі будь-

якої жертви; євхаристія, в першу чергу, пов’язана з Днем Христового 

Воскресіння; євхаристія є спомином майбутнього, тобто Другого Пришестя 

Христа, хоча починається зі спогаду Його страждань і Хресної Жертви [390]. 

Отже, життя християнина зосереджене навколо євхаристії як подолання 

своєї біологічної тілесності і веде до становлення справжньої особистості, що 

черпає свою суть в бутті Бога і в тому, що вона сама буде в кінці часів. Завдяки 

євхаристії та євхаристійній спільноті Церква також є есхатологічною. Вона 

звільнена від природних та історичних обмежень, які є наслідком людського 

тілесного існування, й спрямована до майбутнього вічного життя в любові й 

спілкуванні [191, с. 22]. Тобто, євхаристійній спільноті, яка служить Богові, 

властива не стільки темпоральна природа, як есхатологічна завершеність і 

«досконалість». 
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Служити Євхаристію, наголошує Зізіулас, неможливо без зборів всього 

народу Божого, межі якого визначаються поставленням на служіння через 

Хрещення і Миропомазання. Хрещення є не лише символом Христа, а 

докорінним перетворенням індивіда на особистість, що через християнську 

спільноту входить в існування людини. «Хрещення як смерть і воскресіння в 

Христі означає рішучий відхід нашого існування від «істини» 

індивідуалізованого буття в напрямку істини буття особистісного. Аспект 

воскресіння у хрещенні, відтак, є не що інше, як входження у спільноту» 

[191, с. 114]. Отже, сутність хрещення постає не лише через особистість 

людини, а через нове народження в істині спілкування. Воно необхідне не 

просто як продовження роду істот, приречених на смерть, а для існування у 

спілкуванні – життя істинного. Входження існування Христа в «істинне 

життя» людини реалізується у спільноті, яка стає «стовпом істини» в 

екзистенційному сенсі, адже народжується як Тіло Христове і живе саме 

спілкуванням [191, с. 114-115]. 

Будова «євхаристійного зібрання» своїм корінням тяжіє до спільнот, які 

існували впродовж перших трьох століть. У його структурі відображалася 

«кафолічність» євхаристійної спільноти, серцем якої є ідея безумовної 

переваги єпископа в «кафолічній Церкві». «Христологічний характер 

кафолічності полягає у факті, того що Церква є кафолічною не як спільнота, 

що прагне до певних етичних досягнень (відкритості, служіння світові тощо), 

але як спільнота, що переживає і являє єдність усього творіння, оскільки ця 

єдність становить реальність в особі Христа» [191, с. 162]. У Христі 

відбувається подолання всіх розділень і це, на думку Й. Зізіуласа, «означає не 

тільки те, що людські прагнення до «сукупності», «відкритості» тощо не здатні 

створити кафолічність Церкви, але й те, що на суто історичному і соціальному 

рівні не існує такого плану, виконуючи який можна було б до кафолічності 

наблизитись» [191, с. 164]. 

Утворення «євхаристійного зібрання» повинно базуватись на основі 

літургійного діалогу. У спільній літургії та після неї відбувається 
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взаємозв’язок з Іншим (Бог) та інакшим (люди), що перебувають поруч. 

«Євхаристія стверджує і освячує не тільки спілкування – вона освячує й 

інакшість. Саме тут відмінність перестає бути розподілом і стає благом» 

[188, с. 8]. При цьому інакшість не повинна вести до поділу, вона може бути 

прийнятна лише тоді, коли веде до спілкування і єдності. Н. Іщук робить 

висновки, що: «мислення Бога як абсолютно Інакшого кореспондується із 

сприйняттям інакшості братів у вірі та з необхідністю має призвести до 

толерування щодо інакшості, що сприяє не лише екуменічній взаємодії, а й 

діалогу християн із радикально інакшими – «належними світу» [203, с. 19]. 

Літургія відбувається лише за участі мирян, які завдяки таїнству 

Хрещення та Миропомазання, займають своє місце у Церкві і мають своєрідну 

перевагу, вступаючи в якості церковного народу. Саме таке зібрання, де кожна 

особистість, беручи участь у літургії, входить в певні взаємини один з одним, 

а не окремі індивіди, не пов’язані між собою, наповнює людину та спільноту 

еклезіологічним змістом. Важливою передумовою встановлення 

взаємозв’язків на різних рівнях під час літургії є присутність єпископа, 

священників і дияконів. Єпископ єднає свою Церкву з усім вселенським 

християнством, а пресвітери та диякони виступають зв’язуючою ланкою між 

предстоятелем і людьми. Ідеал Церкви завжди полягав і полягає в єдності та 

цілісності відносин у Христі. Єпископа як символу Христа, якого оточують 

учні, з висвячення та юрисдикційної влади, що обумовлені літургійно й 

канонічно, слід розуміти як структурну частину конкретної спадкоємної 

спільноти, а не як окремого індивіда [191, с. 200]. 

Спілкування у християнській Церкві здійснюється за посередництва 

сумлінного і точного виконання священних обрядів. Сьогодні для більшості 

віруючих залишаються невідомими і вчення як таке і суть багатьох таїнств, 

знамень, образів, що повідомляють членам Церкви божественну благодать і 

підготовляють їх до вічного життя під час літургії. Для них релігія існує лише 

як сукупність відомих обрядів і проявляється тільки в останніх, і спілкування 

полягає саме в обміні концептами. Тому Й. Зізіулас стурбований тим, що для 
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багатьох християн літургія втратила значення основоположного 

богослужіння. Літургія не тільки відходить на другий план, але й обростає 

додатковими наслідками: скороченням, молебнями, панахидами тощо, які, 

вкарбовуючись у свідомість віруючих, часто притіняють сутнісний характер 

Євхаристії. Для багатьох радість участі у богослужіннях добового кола стає 

зачаруванням красотами біблійних елементів богослужіння. 

Індивідуалістичне та споживацьке ставлення до Євхаристії, витіснення її 

обрядами й ідеологією веде до нехтування справжньої природи Церкви і 

Євхаристії. Відсутність повноти зібрання не тільки адміністративно, а й 

духовно, містично на богослужінні (єпископа, кліру і народу) порушує 

упорядкованість життя Церкви. Досить часто мирянин, стаючи споглядачем, а 

єпископ адміністратором Церкви чи начальником над духовенством, 

перестають бути живими носіями церковної спільноти [231]. 

А. Солонченко [107] підтверджує те, що «тільки при розгляді Євхаристії 

як одкровення Церкви в її ідеальній та історичній єдності, а єпископа, в першу 

чергу, як того, хто очолює євхаристійне зібрання, яке об’єднує Церкву Божу в 

просторі і часі, лежить діалектика «одного» і «багатьох». Між «одним» і 

«багатьма» має підтримуватися належне співвідношення – «одне» представлене 

через служіння єпископа, тоді як «багато» – іншими служителями та народом. 

Фундаментальний принцип еклезіології полягає в тому, що єпископ – «один» 

не може існувати без спільноти – «багатьох», відповідно, спільнота – без 

єпископа. Насамкінець, «один» і «багато» співіснують як два аспекти одного 

буття на всіх рівнях служіння: вселенському, помісному, місцевому. «Не існує 

такого служіння, яке б не потребувало інших служінь; жодне служіння не має 

повноти, всієї благодаті та сили, якщо воно не пов’язане з іншими служіннями» 

[191, с. 138-141]. 

Принциповою цінністю людини і суспільства в євхаристійній концепції 

християнства є свобода. Зазвичай свобода розуміється як індивідуальний вибір 

людини між різними можливостями. Таким чином, людина є «відкритість 

буття», що полягає у русі, прагненні до комунікації. Саме у взаємодії – 



 

 

199 

спілкуванні відбувається реалізація свободи, що має екстатичний характер як 

подолання кордонів обмеженості індивіда. Саме такий тип свободи виявляє у 

своїй структурі євхаристійна спільнота як свобода від поділу та 

індивідуалізації, як можливість прояву інакшості. Виходячи з цього, Зізіулас 

говорить про можливість принципово нової концепції свободи. Основним її 

положенням є не необхідність постійного вибору між «так або ні», а лише рух 

постійного ствердження «так», котре «прирівнюється до євхаристійного 

«Амінь» [191, с. 127]. Не можна говорити, вважає він, що єдино можливий стан 

життя – це гріховне існування, що змушує людину шукати себе в 

різноманітних матеріальних об’єктах чи речах. Євхаристія містить істину, яка 

видається непридатною для життя в цьому світі, але натомість вона звільняє 

християнина від залежності від речей, які стають співучасниками події 

спілкування. Лише у спілкуванні людина є вільною. Відповідно і Церква, 

прагнучи бути місцем свободи, має створити такі умови, щоб всі об’єкти, в 

тому числі церковні, були істинним засобом вільного спілкування своїх її 

членів [191, с. 122-123]. 

Індивідуальне життя ставить перед людиною дилему – або свобода як 

любов, або свобода як заперечення. Безумовним виразом особи може бути й 

прагнення до останнього – до негативної свободи, що веде до спростовування її 

онтологічного змісту [191, с. 47]. Звертаючись до сучасної західної філософії, 

що занепокоєна проблемою Іншого, Йоан констатує, що в ній «продовжує 

домінувати самість, яка мислиться, що логічно передує Іншому» [188, с. 57]. І 

тому він із вдячністю підтримує провідних мислителів постмодернізму за 

проголошення ідеї «смерті самості», адже, звертаючись до біблійних текстів та 

черпаючи натхнення у грецьких отців, можна констатувати, що необхідність 

смерті самості – це біблійна вимога [188, с. 65]. 

Квінтесенцію спасіння є вічне життя унікальної, неповторної і вільної 

особи на основі любові. Метою спасіння є те, щоб реалізація в Богові 

здійснювалася й на рівні особистісного людського життя. Особистість не слід 

розуміти у природних, психологічних або моральних поняттях та якостях, 
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якими людина володіє чи набуває у житті. Навпаки, особистість мислиться 

не сама по собі як щось одиничне, але лише тому, що перебуває у відносинах 

[188, с. 274]. 

Не менш важливою богословською проблемою постає співвідношення 

між любов’ю та істиною. Людина в індивідуальному існуванні тісно пов’язана 

з природою та речами і тим самим обмежує себе в досягненні взаємодії між 

спілкуванням і любов’ю, адже вона можлива лише після пізнання «об’єкта» 

своєї любові. «Інший» у формі чи то «особи», чи то «речі», присутній як об’єкт 

знання ще до того, як встановлюються будь-які відносини спілкування. Знання 

передує любові, а істина передує спілкуванню. Любити можна лише те, що 

знаєш, бо любов походить від знання» [191, с. 104-105]. Така взаємозалежність 

між любов’ю і знанням часто демонструє невідповідність між думкою й 

людською життєдіяльністю. А оскільки знання існує апріорі й передує любові, 

людина отримала можливість мати свою думку, яка не узгоджується з дією і 

веде до підміни істин, що є небезпечним для нинішнього і майбутнього її 

існування. 

Позбавлення себе не тільки всього зовнішнього, але і своєї самості це 

кінцева мета будь-якого аскетичного подвигу, що полягає в досягненні любові, 

особливо любові до ворогів, яка доходить навіть до смерті за них, де найбільш 

повно проявляється обоження. Таким чином, основа аскетичного життя 

онтологічна, а не внутрішні психологічні переживання людини: «ми можемо 

справді бути собою лише в тій мірі, в якій ми іпостасуємось в Іншому, 

одночасно спустошуючи себе, з тим, щоб Інший міг іпостасуватися в нас» 

[188, c. 106-107]. 

Митрополит Йоан розглядає Церкву як корпоративну Особистість 

Христа, що побудована на взаємозв’язку «багатьох» і «Одного». «Багато» 

завдяки Євхаристії об’єднуються і формують не щось абстрактне одне, а саме 

«Одного Господа». В цьому взаємозв’язку «багатьох» і «Одного» долаються 

всі природні і соціальні відмінності. Неприпустимим митрополит вважає 

служіння окремих літургій для дітей, учнів, представників якоїсь окремої 
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професії чи нації, тому що це порушує єдність Церкви. На євхаристійному 

зібранні не повинно бути ніякої дискримінації, піднесення або обмеження за 

національною, статевою, соціальною, віковою чи культурною ознакою. У 

багатьох сучасних плюралістичних суспільствах, де присутній не один 

культурний елемент, місіонерська активність Церкви повинна спрямовуватись 

на використання спільних культурних цінностей у проповідуванні Євангелія. 

Адже Церква ніколи не буде цілісністю, протиставляючи себе до інших, вона 

не є якоюсь новою спільнотою поряд з іншими. Інші спільноти також є 

пов’язаними з Євхаристією, але, хоча їм і бракує елементу кафолічності, вони 

є можливим розширенням реальності Церкви [191, с. 259-260]. 

Німецько-американський християнський мислитель, один із найцікавіших 

представників «діалогічного мислення» О. Розеншток-Хюссі зазначає, що у 

всьому нинішньому дискурсі спілкування часто залишається поза увагою 

головне – сила слова. Між двома особами той, хто проголошує щось, необхідне 

для нього, і той, хто визнає цю необхідність, спочатку впускають себе один в 

одного у видаваних ними звуках і лише потім їх пропозиція отримує своє 

завершення. В першу чергу це очевидно стосується критики «центризму» і 

«монологізму», характерних для християнства в сучасних умовах 

плюралістичних підходів до «справжнього діалогу» [381, с. 246]. 

На думку Й. Манусакіса, людина у своїх повсякденних справах 

стикається з парадоксом, коли, дозволяючи говорити Іншому, утримує свою 

мову і прислухається до іншої людини, то добровільно капітулює перед Іншим. 

Тобто людина не просто слухає Іншого, вона належить не собі, а іншій людині, 

таким чином, проявляючи послух, подібно Марії благовістю Ангела. Всяке 

уважне слухання здатне створити місце для народження чогось нового, адже 

слух – дуже своєрідний модус сприйняття, що дозволяє переживати далеке як 

близьке, а іншому стати частиною себе. Слухання безкорисливе, воно не шукає 

самовираження, а виявляється в ситуації смиренного прийняття, належить 

іншому у цей короткий швидкоплинний момент [276]. 
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Досвід Бога також абсолютно неможливий без суб’єкта, який діє. Коли 

людина як суб’єкт бачить Іншого, завжди є упевненість, що Інший бачить 

людину. Спостерігаючи Іншого, він стає дійсно Іншим лише в той 

вирішальний момент, коли бачить людину. Коли людина перестає дивитися на 

Іншого, а Інший бачить людину, він перестає бути об’єктом серед інших 

об’єктів і повертає собі свій статус «суб’єкта» в плані у зв’язку і у спілкуванні 

з людиною. Отже, коли те, що людина не бачить, ставиться вище того, що 

бачить, тоді Інший отримує санкцію явитися. Бог, Який дозволяє бачити Свій 

образ тому, хто, будучи покликаний до буття цим спілкуванням «лицем до 

лиця», набуває статусу особистості. Біблійне одкровення про «невидимого» і 

«недоступного» Бога не варто ні недооцінювати, ні перебільшувати, адже Бог 

входить в сферу тварної видимості, не через посередників, а Сам. Його 

Втілення в кінцевому рахунку є лише щось попереднє, що в кінці кінців дало 

імпульс пошуку безпосереднього бачення Бога, й стало підставою багатьох 

есхатологічних спекуляцій [276]. 

За своєю внутрішньою природою людина – істота соціальна, і поза 

відносин з іншими людьми вона не може ні жити, ні розвивати своїх 

обдарувань [334, с. 458]. Людина реалізує себе з іншими і через інших. Ця 

взаємозалежність особистості й суспільства як акт соціалізації, може і 

допомогти реалізації людської особистості, і з іншого боку, несе соціальну 

небезпеку дискримінації, нерівності, поневолення тощо. З соціального 

характеру взаємного спілкування людини виникає взаємозалежність між 

успішним розвитком особистості і зростанням всього суспільства. При чому 

слід пам’ятати, що центром, початком і кінцевою метою всіх суспільних 

перетворень є і повинна бути людина. Виконання взаємних суспільних 

обов’язків людиною, передбачає і спілкування з іншими, оскільки суспільне 

життя не є чимось зовнішнім по відношенню до людини, особистість формує 

і розвиває свої таланти і покликання. У наш час завдяки взаємному 

спілкуванню з іншими у різних спільнотах і установах, як громадського, так і 

приватного характеру, взаємна залежність все більше зростає, приносячи 



 

 

203 

чималу користь в справі формування ціннісної сфери сучасної особистості та 

розповсюдження в суспільстві моральних і соціальних чеснот [161, с. 161]. 

Пильна увага богословів звернена у царину суспільного спілкування. 

Протягом багатьох років різні церковні установи в численних документах вели 

мову про заходи й обов’язки, пов’язані зі суспільним спілкуванням, адже 

об’єднання і розширення світу виводить їх первинність за межі окремих груп, 

поширюючи на весь світ. В сучасних умовах розвитку кіно, радіо, телебачення, 

журналістики, реклами, книговидавництва, аудіовізуальної продукції і, 

особливо, комп’ютерної мережі Інтернет спілкування для християнства 

отримує не лише нову технічну форму вираження, а й зміст. 

У основних документах Католицької Церкви [148] йдеться про 

актуальність відродження та розвитку церковної діяльності у сфері соціальної 

комунікації, соціального спілкування, діяльності мас-медіа тощо [467]. 

Принципово новою і перспективною формою спілкування для християнських 

церков та християн є мережа Інтернет. Наявність офіційних сайтів, блогів, 

проведення онлайн-літургії, наукових християнських конференції, наявність 

цифрових наукових видань у мережі надає церквам просто нереальні 

можливості для їхньої діяльності. А спілкування у соціальних мережах це 

принципово відмінний від офіційного режим обміну релігійною інформацією 

прихильників того самого вчення та міри воцерковлення у віртуальному світі. 

До такого спілкування, що має світові масштаби зближення вірян та 

можливості обміну думками та поглядами, християнські конфесії підходять 

неоднозначно. Вони не заперечують технічні можливості віртуального 

спілкування і починають активно використовувати мережі у своїх цілях [79], 

але пропонують зважати на духовно-моральні межі свободи доступу до 

інформації. 

Реально церкви не можуть похвалитися великими можливостями 

приділити увагу окремій особі, адже в більшій мірі вони опікується громадою 

загалом. У віртуальному світі людина знаходить те взаєморозуміння, якого їй 

бракує в реальному світі, і саме спілкування в соціальних групах дає 
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можливість знаходити своїх однодумців. Велике значення мають сторінки 

офіційних сайтів християнських церков та активне використання можливостей 

соціальних мереж для розширення аудиторії та покращення своєї діяльності в 

сфері євангелізації та просвітлення людей [200]. Утім вони ніколи не стануть 

кращими за поширення Христового послання від людини до людини, адже їх 

складність полягає в спрямованості до безлічі людей і не дозволяє глибоко 

проникати в сумління, серце конкретної людини, викликати цілковиту 

переконаність і відданість [161, с. 108]. Показово, в Інтернет-дискусіях 

активною є демонстрація позиції віруючих різних Церков та дуже яскраво 

проявляється досить висока зацікавленість роллю Церков в суспільному житті 

навіть невіруючими. 

Сучасні суспільні трансформації беззаперечно відбуваються під 

впливом нового комунікативного простору, в якому сутнісні безпосередні 

глибинні основи спілкування заміщуються глобальним віртуальним 

простором. Їх істотний вплив на стан і тенденції соціальності актуалізували 

богословську рефлексію з питань еклезіальних та соціальних перспектив 

християнства, що пов’язані розвитком «горизонтальних» зв’язків як «духу» 

християнської Церкви, так і організації сучасного суспільства. Суспільства, 

держави, ідеології, культури, церкви і сама людина у ХХІ столітті почали 

змінюватись під впливом засобів масової комунікації як форми суспільного 

спілкування. Окрема особа, чи навіть суспільство загалом, виступає активним 

споживачем інформації в усіх сферах життєдіяльності, що загалом стало 

формою певного стилю життя. Важливо те, на скільки глобальне занурення у 

потік суспільного спілкування впливає на особисті світоглядні переконання 

людини та її життєві настанови у всіх аспектах суспільного життя, 

трансформуючи всі життєві відносини, виробляючи та пропагуючи певні 

вектори існування людини і спільноти [467]. 

В останнє десятиліття звучить проблема організації спілкування людини 

в медіареальності. Засоби соціальної комунікації, що сприймаються як дійові 

інструменти єднання й порозуміння, часто стають розсадниками спотворених 
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поглядів на релігію, мораль, життя і призначення людини, сімейні цінності 

тощо. Вони необмежено пропонують небажані матеріали, перш за все, із 

сценами порнографії та насильства, до яких мають вільний доступ і діти, що 

викликають слушне занепокоєння у громадянському суспільстві [467]. 

Масовий характер побудови відносин в соціальних мережах змушує 

задуматися про зміну змісту свідомості сучасної людини. Напруга спілкування 

носить поверховий штучний віртуальний характер, так як не відбувається 

духовної живої «зустрічі» з Іншим, не усвідомлюється глибина співбуття з 

Іншим, що веде до підміни повноцінного змісту Іншого, суб’єктивними 

уявленнями та фантазіями. Тим самим створюється «ілюзія» християнської 

любові, де немає дійсного відчуття взаємин. 

Католицька Церква в своїх документах доводить, що суспільне 

спілкування не можна зводити до соціальної комунікації як лише до 

технічних засобів передавання інформації. Оскільки спілкування – це процес, 

що виражається по-різному та відбувається серед людей і між людьми у 

суспільстві, він не може зводитись до mass media (преса, радіо, телебачення 

тощо). Для священників, ченців та мирян метою спілкування зі своїми 

ближніми є виконання християнського вчення про єдність і братерство людей 

в найголовнішій тайні одвічної єдності Святої Трійці. Це не просто 

висловлювання власних поглядів чи виражання почуттів, а приклад того, як 

Христос у любові спілкувався із людьми, сповіщав Своє вчення. І сьогодні 

істотними вимогами до спілкування є щирість, чесність, правдивість. Добрі 

наміри сучасного спілкування полягають в рівні інтелектуального змісту 

висвітлення реального морально-ціннісного стану сучасного і майбутнього 

світу і спонукання до творчої співпраці у вирішенні життєвих завдань. Тобто 

сьогодні християнські церкви намагаються виробити послідовне бачення 

спілкування, що охопить і глибини віри, і його практичні моменти як 

священної місії, допомагати людям і проголошувати Слово Боже. Звичайно в 

ідеалі «спілкування» (communication) має приводити до «сопричастя» 
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(communion) як до досконалого спілкування, прикладом якого є Ісус Христос 

[467, с 75-184]. 

У царині спілкування виразно присутні такі фактори, які зачіпають 

питання взаємодії людей різних світоглядних переконань з метою духовного 

обміну та взаємного збагачення, якщо вони стосуються соціальної сфери 

діяльності. У спілкуванні з невіруючими, такими, що існують поза церковною 

спільнотою, християни сподіваються, що «ті, хто не перебуває ще в 

спілкуванні з Єдиною Церквою, одного разу об’єднаються в єдину паству з 

Одним Пастирем» [161, с. 38]. Для Католицької Церкви важливим є таке 

сучасне явище як відмова людини від спілкування з Богом та різні прояви 

атеїзму як заперечення Бога. Сьогодні Церква визнає свою провину в цьому і 

тому активно шукає потенційних партнерів у спілкуванні серед атеїстів і 

християн, що не сповідують католицький Символ віри, представниками інших 

релігій. Церква вважає, що принципи спілкування сьогодні не повинні 

обмежуватись релігійною громадою, а швидше повинні бути спрямовані на 

встановлення відносин із зовнішнім сучасним світом, з його надбаннями і 

викликами. Взаємне спілкування між священниками та парафіянами, 

священниками та єпископами, між парафіянами має цінність, якщо 

відбувається і продовжується не тільки церковному житті, а й окреслює коло 

важливих суспільних питань [292, с. 362]. Таким чином, спілкування як 

природа Церкви полягає не тільки у спілкуванні людей з Богом та один з одним 

у Христі, а й комплексі соціальних відносин, що є необхідною умовою всіх 

сторін життєдіяльності людини. 

Жвава дискусія про переваги і недоліки спілкування з атеїзмом як 

своєрідною формою релігії заслуговує на те, щоб приділити йому увагу. 

Атеїзм як свого роду «релігія» продовжує освячувати свої традиції, йому 

покланялись цілі суспільства, ідеологізуючи абсолютно земні речі. Атеїстами 

були найвидатніші вчені сучасності, а також найжорстокіші з тиранів ХХ 

століття [420]. Атеїсти дуже релігійні, вони фанатичною переконаністю 

захищають розум, логіку, наукові експерименти, ведуть проповіді про свою 
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віру і намагаються завербувати в неї якомога більше адептів, головною 

мішенню для них є організована релігія з її одкровенням і вірою в Бога. Тому 

християнські церкви все більше прокладають нові шляхи спілкування – відкриті 

як для віруючих різних релігій, так і для невіруючих. Вони через релігійні 

кордони визначили існування фундаментальних відмінностей історичного, 

соціологічного, психологічного та культурного характеру [430]. Мабуть наївно 

сподіватись, що новий партнер раптом стане однаковим у всьому, адже у будь-

яких взаєминах як і в релігіях заперечення відмінностей – вірний шлях до 

катастрофи. Тому дієвим методом вважається толерантність, розуміння, 

прийняття відмінностей і пошук таких точок перетину, де результатом 

спілкування буде нова позитивна соціальна якість [362]. 

Православні богослови, звертаючись до сучасних актуальних проблем, 

переконують, що в лоні Православної Церкви продовжує зберігатися «дух 

християнства», адже вона як богословськи, так і канонічно, на відміну від 

Західної Церкви, не мала зустрічі з «Духом Європи». Але теперішня ситуація 

в Православ’ї все більше не відповідає істинному балансу між «одним» і 

«багатьма», причиною такого порушення є те, що цей «один» не діє чи навіть 

взагалі не існує, а іноді через те, що «один» чи «одні» не зважають на 

«багатьох». Сучасне Православ’я в теоретичному та практичному вирішенні 

соціальних питань все більше тяжіє до західної культури. Відповідно, нагальні 

проблеми Західної Церкви зрештою постануть і перед православ’ям. Відтак, 

Православна Церква стурбована тим, що не зможе змістовно й ефективно 

здійснювати свою місію в сьогоднішньому світі без тісних відносин зі 

світськими структурами, без переоцінки нинішньої ситуації, без зустрічі з 

сучасністю. Тому лишаючись вірними власній ідентичності новим об’єктом 

дискусій для християн повинна стати онтологія спілкування, що є надзвичайно 

важливим для майбутнього всього християнства і повинна бути умовою 

самого існування Церкви [191, с. 142-143]. 

Незважаючи на заяви про відкритість та готовність до порозуміння, РПЦ 

в «Основних принципах ставлення РПЦ до інославʼя» зазначає, що 
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спілкування з інославними представниками ведеться на основі 

Апостольського і Святооцівського Передання Православної Церкви. При 

цьому прагнення до інституційних або догматичних поступів чи компромісів 

є більше виключенням, ніж нормою. Ніякі документи і матеріали 

богословських переговорів не вважаються обов’язковими для Православної 

Церкви до їх остаточного затвердження всією православною спільнотою [323]. 

Проголошення РПЦ спілкування з іновірцями використовується, в першу чергу, 

для того, щоб висловити свою православну істину віри, яка вважається 

непорушною. В загальному розумінні такі ідеї спілкування важко назвати 

прагненням до діалогічних відносин. Характерно, що на подібну форму 

непохитної впевненості у своїй правоті і небажанні пошуку компромісу не 

претендують інші православні церкви. Ставлення до Православної Церкви, 

незважаючи на офіційну точку зору як істину в останній інстанції, досить 

скептичне з боку суспільного загалу та багатьох вірян. 

Серед так званих «консервативних» православних богословів панує 

думка, що вчення Церкви становить щось «недоторканне». І закономірно це 

перетворює догмати на скам’янілі реліквії минулого, поглиблюючи прірву між 

історичною та есхатологічною перспективами наступництва апостольської 

керигми. Утім, стверджує Й. Зізіулас, догмати радше слід розуміти як 

доксологічні твердження спільноти, як «віру, передану святим», що 

неодмінно, знову і знову сприймається свідомістю «спільноти святих» в нових 

формах досвіду і з постійною відкритістю у майбутнє [191, с. 193]. Тому 

православне богослов’я повинне мати справу з правильним балансом між 

есхатологією, історією та сучасністю. Воно не повинне забувати, що Церква 

існує не для самої себе, а для світу. Тому інтенсивний зв’язок між церковною 

громадою та сучасним плюралістичним суспільством є однією з 

першочергових сфер діяльності Церкви [106]. 

Потрібно зазначити, що все більш проблемним стає спілкування в межах 

світового православ’я. Православні церкви за останні декілька сотень років не 

можуть ні зібратися для вироблення спільного рішення на вимогу сьогодення, 
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ні подолати перманентні конфлікти, які ускладнюють розуміння соборності. У 

цьому сенсі потреба у Всеправославному соборі виникла як необхідність 

підтвердження православної суб’єктності церков і для формулювання 

конфесійних позицій в соціальних питаннях, забезпечуючи баланс між опорою 

на непорушні традиції і прийняттям до уваги тих сучасних парадигм, якими не 

можна нехтувати. Православ’я, ставши ефективним гравцем на міжнародній 

арені і справжньою геополітичною силою у XXI ст., покладало великі надії на 

Всеправославний собор [205]. 

Сьогодні освічені православні богослови, священники та миряни 

переважно схвально сприймають результати Великого Собору Православної 

Церкви, що відбувся у червні 2016 року на Криті з приводу відновлення 

спілкування з церквами, що знаходяться у розколі. Але суперечки з приводу 

відновлення євхаристійного спілкування та проголошення автокефалії стали 

причиною відмови РПЦ та ряду інших церков від участі у Соборі. В кінцевому 

рахунку рішення Священного Синоду Константинопольського Патріархату 

від 11 жовтня 2018 року про надання автокефалії Православній Церкві в 

Україні привели до заяви РПЦ та очікувано Української Православної Церкви 

(Московського патріархату) про припинення євхаристичного спілкування із 

Вселенським Патріархатом. А зустріч Предстоятелів та делегацій Помісних 

Православних Церков в Аммані 26 лютого 2020 року, скликана за ініціативи 

Єрусалимського патріарха Феофіла, яка зібрала лише чотирьох предстоятелів 

автокефальних православних церков – Єрусалимської, Російської, Сербської, 

Чеських земель і Словаччини, за участі Румунської та Польської делегацій – 

засвідчила небезпеку розколу в рамках православного спілкування. 

Причиною загострення конфлікту та молитовного розриву між 

православними церквами безперечно є питання Православної Церкви в Україні. 

Відомий релігієзнавець та богослов, архимандрит Кирило Говорун [222], як і 

багато інших авторів, пов’язує «релігійний казус» з Україною. Природа помісної 

Церкви історично перевивається з тим чи іншим етносом чи народом. Історія 

українського православ’я в цьому відношенні має складну долю і ніяк не могла 
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досягнути організаційної єдності, а відтак і повноцінного спілкування з усім 

християнським світом, адже, на думку архимандрита, повʼязана з агресивною 

історією воєн і розколів колоніальної Росії, яка сьогодні під прапором «Третього 

Риму – Російського світу» живить зовнішню агресію, яка зростає в міру 

посилення її монополізації. Позитивний з православної точки зору об’єднавчий 

процес Української Православної Церкви Київського патріархату, Української 

Автокефальної Православної Церкви та Української Православної Церкви 

(Московського патріархату), що утворились в результаті розколу, в Єдину 

Помісну Православну Церкву в Україні, показав реальне сучасне обличчя 

євхаристійного спілкування між помісними церквами. 

Багато сучасників вважають Україну не лише епіцентром протистоянь, 

а й можливим стратегічним місцем для майбутньої євхаристичної єдності 

серед православних церков, чи більш того єдності між католиками (Римо-

Католицька та Греко-Католицька церкви) і православними (ПЦУ та УПЦ МП). 

Еклезіологічна модель Київської Церкви могла б являти собою шлях 

примирення для християн України та всього світу. В тому, що далі заяв справи 

вже давно не пішли, дуже помітний слід РПЦ. Вона враховує можливі 

наслідки для неї від реалізації «ідеї Київської Церкви», адже погляди 

прихильників Москви концентруються саме на Києві як на святому місті 

«другому Єрусалимі», «Сіоні Русі», «матері міст Руських. Але, як вказує 

В. Аржаковський, не дивлячись на те, що всі без винятку соціологічні 

дослідження підтверджували ідентифікацію більшості вірян з Українською 

Київською Церквою, після революційних подій багато християн в Україні 

бажають залишитися у спілкуванні з «трьома Римами» [73, с. 581]. 

Отже, для сучасного богослов’я умовою самого буття Церкви і 

суспільства та всього майбутнього християнства повинна стати онтологія 

спілкування [191]. Спілкування є одним з найважливіших факторів соціальної 

інтеграції суб'єктів. Йому належить особлива системоутворююча роль 

узгодження взаємодій суб'єктів, опосередкованої феноменами культури в 

ідеалізованих формах, цінностях, сенсах. Спілкування виступає не тільки як 
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засіб створення цінностей, а й є джерелом особистих та соціальних цінностей. 

Суб’єктивна сакралізація цінностей зовсім не суперечить інтенції до їх 

об’єктивності. Людина особлива в тому, що схвалює існування абсолютів 

вище її самої. Людина не може відмовитись від спілкування в Церкві, адже без 

нього страждає від легковажності «мороку невігластва» як чогось надзвичайно 

небезпечного. Покликання Церкви як єдиного співтовариства, це просто 

можливість прощення гріхів, її зрима святість полягає не в її надбаннях, а в 

сенсі цілі і руху до неї, служіння у Церкві, на основі свідчень Нового Завіту 

[208, с. 36]. 

До міжособового та суспільного спілкування християни ставлять 

серйозні моральні вимоги, починаючи від визнання гідності і поваги до особи, 

ввічливості до уникнення пустослів’я, лихослів’я і брехні, що є не лише злом, 

а й можуть завдавати шкоди людині та суспільству. У сучасному 

інформаційному середовищі християни вважають себе покликаними служити 

істині, уміти говорити правду, але й уміти мовчати та зберігати таємницю 

задля спільного блага [214, с. 284]. 

Проблема спілкування Церкви із суспільством часто залишається поза 

увагою Церкви або обмежується полем її відносин з громадськими 

організаціями, представниками державних органів, окремими особистостями. 

Тим часом внутрішній розрив між суспільством і Церквою продовжує 

зростати. Остання все більше турбується власними внутрішніми чи 

зовнішніми проблемами і усвідомлено чи ні дистанціюється від морального 

оновлення суспільства у живому християнському досвіді. Спілкування 

виникає з прагнення зрозуміти і почути один одного, але для цього потрібні і 

організаційні зусилля, створення інтенсивних постійно діючих платформ для 

процесу спілкування. 

Протестанти вважають, що більшість заповідей Старого Завіту 

безпосередньо говорять про створення людини для спілкування з Богом, зі 

своїми ближніми, зі своєю сім’єю, з усім створеним світом [144, с. 145]. І 

відповідно місія Церкви полягає в підтримці спілкування між віруючими. 
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Воно розуміється як спілкування в давній Церкві і повʼязується з ламанням 

хліба і спільною молитвою, як щось спільне, що належить усім – койнонія. 

Койнонія тлумачиться і як благодійна допомога, і як домобудівництво, і як 

участь в творенні Тіла, і як участь у порятунку людей, і як єдність, створена 

Духом. Тут як найточніше передаються практичні значення спілкування в 

християнській спільноті. Мета спілкування – це загальні взаємини з Отцем і 

Сином в Тілі Христа, об’єднані Духом любові. Важливо те, що спілкування 

поширюється на всю спільну діяльність віруючих відповідно до біблійної 

етики та на користь життя Церкви і людини. Вона включає ввесь час 

спілкування після служіння, неформальні розмови, спортивні змагання, 

спільну роботу і відпочинок тощо. Все це спілкування потрібне для виконання 

Великого доручення Господа, зростання Церкви і спільна праця для 

проголошення благої вісті по всьому світу [144, с. 411-420]. 

Християнські мислителі підкреслюють визначальний комунікативний 

характер Церкви, виражений наочно у релігійних богослужіннях, і особливо в 

божественній літургії, зовсім не випадково [49]. Спілкування у Христі 

залишається фундаментальною основою побудови соціального ідеалу. Але 

сучасні християнські церкви не вважають вичерпним примат спілкування 

(койнонія), а вибудовують свої концептуальні погляди суспільного ідеалу 

через потенційні можливості феномену відносин, перспективи діалогічних 

взаємодій, що мають практично-дієвий зміст. 

Християнські церкви погоджуються в тому, що всі християни 

одночасно і в особистому, і церковному житті спільні в живому спілкуванні 

з Христом. Єдність християнського життя забезпечується особистим 

досвідом любові до Господа, а не догматами і догматичними відмінностями. 

Не у догматичній свідомості, а у духовному житті, у містичному дотику до 

божественної реальності відбувається єднання християн. Живе спілкування 

пов’язує і зобов’язує представників різних віросповідань, створюючи 

можливість такого взаємного пізнання, яке діє більш переконливо, ніж слова, 

відображені в формулах і постановах, закріплені в звітах і рішеннях. І чим 
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більші зусилля духовного життя, тим природніше воно переливається за 

віросповідні межі і з’єднує людей. Власне без такого спорідненого досвіду не 

може бути й християнського єднання при всій його множинності. Тому 

екуменічна свідомість повинна відшукати не догматичні та віросповідні 

розбіжності, а загальні християнські надбання. Свідоме культивування 

взаємного спілкування мирян, священства, представників богословської 

думки, обмін світськими та богословськими ідеями, результатами наукових 

досліджень робить поділ християнських віросповідань певною мірою 

умовним. Але до цього часу проблемним залишається однобічність 

історичного досвіду християн різних віросповідань гостро реагувати на 

догматичні розбіжності, накладаючи анафеми та звинувачуючи у єресі [95, с. 

101-103]. 

Своїм природним і споконвічним покликанням Церкви вважають 

поширення служіння та несення свідоцтва людині, суспільству і світу заради 

їхнього порятунку. Окреслення і вирішення недугів суспільства є для 

християнських церков проблемою першої необхідності. Суспільні хвороби, 

породжені секуляризацією, раціоналістичними і матеріалістичними 

тенденціями і теоріями, організованим атеїзмом, насильством, розбещеністю, 

расизмом, війнами, пригніченням мас, соціальною нерівністю, голодом 

мільйонів людей, хаосом біженців, еміграцією, падінням моралі підкреслюють 

очікування змін в майбутньому. Нові й постійно зростаючі реалії вимагають 

розширення масштабів діяльності церков, які несуть відповідальність за життя 

людини [500].  
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3.2. Екуменічні виміри соціального ідеалу 

 

Не дивлячись на те, що діалог сутнісно, онтологічно вкорінений у 

релігійній свідомості і увесь сучасний світ визнає принципову пріоритетність 

діалогічних форм взаємодії між людьми та соціальними інститутами, в силу 

багатьох причин вони все більше перетворюються з універсальних рефлексій 

на суб’єктивні міркування, які найчастіше зводяться до обопільного монологу, 

при якому розуміння неможливо в принципі.  

При змінах геополітичної карти світу, коли в орбіту міжнародних 

відносин потрапили різні народи, держави, релігії, значення 

міжхристиянського діалогу піднялося на новий рівень. Представники різних 

конфесій визнають високі заслуги діалогу між релігійними спільнотами, 

окремими групами та особами у всіх суспільних сферах, що спрямовані на 

розгляд суперечливих і конфліктних питань та пошук ефективних засобів 

порозуміння, примирення, організації толерантного співжиття. Саме 

взаєморозуміння і готовність до діалогу в християнстві, як свого роду 

підсумок тисячолітньої історії, важливі для сталого розвитку теперішнього 

суспільства загалом. Адже християнська Церква має цінності та ідеали, що 

наділені, як видається, конструктивним потенціалом для суспільного 

розвитку. Місія християнських церков все більше полягає у служінні не 

окремим спільнотам чи особам, а всьому людству, що переступило поріг 

потужних конфліктів інтересів. 

Нині інтереси церков суттєво доповнюються сферою зовнішніх 

зацікавлень. Для них все більше характерна не тільки духовно-моральна опіка 

над вірними та захист своїх віросповідних істин, місіонерство серед 

невіруючих та інославних, але й міжхристиянський діалог. Його світові 

масштаби вимагають формулювання таких ідеалів, принципів, напрямів, 

форм, моделей діяльності, які дозволять визначити основи соціального ідеалу, 

потрібного для порозуміння в умовах теперішніх викликів і ситуації 
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невизначеності. Очевидно, що в ряді спроб налагодження міжхристиянських 

відносин криється значний пласт соціальних проблем. 

Екуменізм як сучасний християнський руху, що спрямований на 

оновлення і об’єднання церков зародився на перетині XIX-XX століть в межах 

ліберального протестантизму і втягнув у свою сферу Православну і 

Католицьку церкви з метою виявлення християнської єдності й узгодженої дії 

проти секулярних, раціоналістичних і матеріалістичних тенденцій, соціальних 

негараздів тощо. При цьому зорієнтованість християнства на соціальну 

активність і на відносну цінність мирської діяльності за певних умов сприяла 

формуванню ціннісних орієнтирів сучасної соціальної сфери. 

Екуменічний рух як об’єктивно нове явище у XX столітті, що розпочався 

з регулярних з’їздів і конференцій, охопив широкі кола християн усього світу. 

Для багатьох церков, в тому числі православної, це був новий виклик, адже він 

поставив питання церковної повноти. Результатом спільних зустрічей у 

Женеві, Лозані, Стокгольмі стало утворення Всесвітньої Ради Церков, 

установча асамблея якої відбулася у 1948 році в Амстердамі за участі 

представників 147 церков і християнських релігійних організацій. Слід 

зазначити, що РПЦ спочатку дала негативну оцінку екуменічному руху в 

цілому і визнала неприпустимим молитовне спілкування з єретиками, що не 

відповідає ідеалу християнства. Згодом критичні роботи про екуменізм 

зникають зі сторінок офіційних друкованих видань РПЦ, а тон повідомлень 

засвідчив про зміну її позиції щодо екуменічних контактів. В кінцевому 

рахунку РПЦ в 1961 році вступила у Всесвітню Раду Церков. За підсумками 

наукових досліджень можна стверджувати, що в історії міжконфесійних 

екуменічних контактів РПЦ у XIX-XX століттях не було такої іншої події, яка 

оцінювалася б настільки неоднозначно. Неможна заперечувати й те, що, 

незважаючи на всі зусилля, по більшості питань, що хвилюють сучасний 

християнський світ, не було досягнуто навіть видимої згоди [243]. На 

засіданнях Ради Православна Церква ніколи і ні в чому не відступала від своїх 

переконань в питаннях віри, догматичного вчення, вірності Христу і 
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Євангелію. Не можна також забувати про політичний тягар церковного життя 

в умовах тоталітарної атеїстичної держави та міжнародної політики [120]. Йти 

на компроміси і поступки дійсно доводилося лише в політичних і суспільних 

питаннях [92, с. 44], визнаючи солідарність важливою стороною участі в 

екуменічному русі: у служінні потребам стражденних і пригноблених; у 

спільному захисті прав людини, справедливості, миру, екології; у сприянні 

економічному і соціальному добробуту країн; допомоги біженцям, мігрантам 

і переслідуваним етнічних груп і національних меншин тощо [92, с. 47]. 

У книзі «Християнське возз’єднання. Екуменічна проблема в 

православній свідомості», що була видана Християнським союзом молодих 

людей в Парижі, М. Бердяєв застерігав про небезпеки розуміння 

Вселенськості християнства занадто поверхово. Він наголошував на великому 

значенні соціального питання, що є центральним для християнської свідомості 

та для об’єднання християнського світу, адже від ставлення християнства всіх 

віросповідань до соціального життя залежить доля християнства в світі. 

Більше того, вважає він, саме в соціальній площині християнство повинне 

об’єднатися для протидії антихристиянським силам. Сучасна епоха нерідко 

схиляється до розуміння християнства як релігії соціальної і моральної. Але, 

наголошував М. Бердяєв, слід пам’ятати, що «християнство не є соціальна 

релігія, і основи християнства не соціальні і не моральні, а містичні і духовні» 

[80, с. 115-116]. 

Сьогодні християнський екуменізм є емпіричним фактом і втілюється в 

особистих і групових ініціативах своїх прихильників та реалізується через 

різні інститути. Враховуючи закономірності розвитку релігії, деякі 

релігієзнавці розглядають екуменізм як найвищу фазу її розвитку, що полягає 

у злитті різних віросповідань, як духовний рух, який буде стимулювати лише 

цей окремий сегмент християнства в нових соціально-культурних умовах. 

Разом з тим, не дивлячись на тривалу історію суттєвих зусиль багатьох 

церковних діячів і релігійних мислителів, екуменізм має значні труднощі, 

неприйняття і нерозуміння серед людей та різних організацій. Цьому 
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складному процесу приділяється значна увага зі сторони як богословської, так 

і світської літератури. 

В богословському та релігієзнавчому середовищі існують суттєві 

розходження в самому розумінні екуменізму. З християнської точки зору, 

екуменізм за своїм змістом означає рух за зближення і поєднання різних 

релігійних традицій. Але розуміння сенсу, кінцевої мети і засобів екуменічної 

діяльності вельми різняться. Сучасний православний богослов і публіцист 

А. Кураєв у книзі «Виклик екуменізму» дає десять понять екуменізму. Серед 

основних: співробітництво християнських конфесій в проповіді Євангелія і в 

боротьбі з язичництвом; подолання деяких стереотипних негативних уявлень 

один про одного; спосіб ознайомлення неправославного світу з православ’ям і 

запозичення православ’ям позитивного досвіду з неправославного світу; 

терпимість до людини інших переконань; розпізнання другорядного і 

головного тощо. Частина з них отримала позитивну оцінку Православної 

Церкви, окремі з них вона вважає дискусійними, а деякі, наприклад, 

благодатна рівність всіх християнських церков – неприйнятними. Одним із 

важливих і привабливих сенсів екуменічного діалогу, що є безперечним для 

всіх християн, А. Кураєв вважає співпрацю в царині вирішення важливих та 

звичайних життєвих людських та суспільних проблем [260]. 

Теми міжхристиянського діалогу увійшли в сферу очевидних засобів 

пізнання і примирення як світоглядних, так і суспільних протиріч. Поняття 

діалог, що має грецьке походження і розуміється як розмова між кількома 

особами, сьогодні трактується значно ширше і позначає не тільки дискусію, 

обговорення, бесіду, спілкування, мову тощо, а і як будь-яку взаємодію, від 

якої очікують компромісу, колективної солідарності і нової соціальної якості, 

яка може вирости на їх основі. Тому термін «міжрелігійний діалог» 

використовується для позначення будь-якої форми відносин між 

представниками різних конфесій, що спрямовані на пошук згоди та носять 

конструктивний характер. На відміну від філософського осмислення діалогу, 

що має свої закони, де кожна зі сторін на основі автентичності трактування 
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предмета дискусії намагається досягти об’єктивних результатів, відмовляється 

на догоду істині від особистих інтересів, «класична» модель діалогу релігій 

передбачала фінал з одним переможцем. У міжхристиянському діалозі у 

видимій чи прихованій формі представлена стратегія прозелітизму, або власна 

мета, якої дотримується кожна зі сторін. Оскільки вважається, що кінцева мета 

міжхристиянського діалогу – прозелітизм, то багато сучасних вчених в 

принципі заперечують його можливість. Тут продовжують відігравати 

провідну роль ірраціональні феномени і тому віртуальність такого діалогу не 

дозволяє робити оптимістичні прогнози в його продуктивності без залучення 

загальнолюдського раціонально-логічного інтересу. 

Принциповою позицією у побудові сучасного міжхристиянського 

діалогу є відмова від монологу в комунікації, від будь-якої форми зверхності 

й управління, від підпорядкування одного суб’єкта іншому на основі 

авторитету. Тобто, він у своїй суті демократичний на відміну від 

егоцентричних, авторитарних, деспотичних манер монологу, адже апріорі 

очікується, незважаючи на співрозмовника, що ваша позиція буде почута, 

зрозуміла, засвоєна і стане стимулом до дії. Діалог – це надзвичайно 

багатозначні й різномасштабні міжсуб’єктні відносини, адже саме поняття 

«суб’єкт» може позначати як конкретну особистість, так і будь-яку людську 

спільноту, від сім’ї, що має цілісну духовну єдність, до людства у цілому. 

Таким чином, змістовий діапазон поняття «міжхристиянський діалог» полягає 

у тому, що воно здатне позначати весь широкий спектр міжсуб’єктних 

взаємозв’язків християнства у соціально важливих сферах моралі, просвіти, 

мистецтва і, звичайно, економіки, політики, права тощо. 

Один із відомих фахівців в сфері міжрелігійного діалогу католицький 

професор Л. Свідлер вважає, що: «Щирі партнери по діалогу не прагнуть 

переконати один одного, а навпаки, намагаються з симпатією вислухати 

співрозмовника і неупереджено вникнути в його доводи... Справжня мета 

діалогу в тому, щоб прийняти свого партнера як людину, що дивиться на життя 

по-іншому, ніж ви самі. Завдання ж діалогу в тому, щоб більш глибоке 
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розуміння вашого співрозмовника і його поглядів привело до плідної зміни 

вашої власної позиції. Інакше кажучи, міжрелігійний діалог спрямований на 

взаємозбагачення і духовне зростання його учасників і виключає нав’язування 

будь-кому з них чужих поглядів» [392, с. 456]. Тобто для нової парадигми 

міжхристиянського діалогу мета заради перемоги і самоствердження 

абсолютно неприйнятні. Він повинен розглядатися як свідома концептуальна 

установка, яка вимагає інституційного оформлення, тобто такої «культури 

діалогу», складовою якої буде практика «смирення заради спільного блага». 

Калейдоскоп вирізнення трьох найголовніших відгалуджень в 

християнстві – православ’я, католицизму і протестантизму, дозволяє через 

призму сучасності побачити настільки стійкі головні, визначальні ознаки усіх 

їх, що це змушує ставити питання про наявність у них архитипічних основ, тих 

визначальних чинників, які лежать в основі буття. «Поділи та розколи в історії 

християнства були не тільки сумними прикладами людської недосконалості. 

Схоже, що вони служили своєрідною розгорткою вищої реальності, істинність 

якої можна осягнути лише тоді, коли виповнено увесь можливий набір 

християнських форм» [277, с. 408]. Консерватизм православ’я, централізм 

(ієрархічність) католицизму і змінюваність протестантизму з ХХ століття 

починає гальмуватися, а потенції їхнього відцентрового розходження у 

розвитку вичерпуються. Історичні розколи, втрата єдності Церкви – це та 

свобода, за яку треба було платити, а сьогодні вони створюють небезпеку 

стагнації. Консерватизм та неконтрольована мінливість як дві крайності 

сьогодні все більше поступаються конвергенції як спільної туги християн за 

єдністю у Вселенській Церкві. Отож у ХХІ столітті неминучим буде 

прискорення процесу конвергенції, коли при збереженні логіки конкурентності, 

боротьби за впливи, а то й неминучої, амбіційності, кожна з трьох конфесій 

шукатиме зближення з іншими [277, с. 408-424]. 

Головна богословська складність міжхристиянського діалогу, мабуть, 

полягає в його контекстуальності, а не універсальності. Вчення, розроблене в 

одному місці, абсолютно неприйнятно для представників богослов’я, 
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народженого в нерозривному зв’язку з історичною суспільно-політичною 

обстановкою в іншій частині світу. Основна відмінність, наприклад, між 

північноамериканським і латиноамериканським богословським діалогом, на 

думку Гутьєрреса, полягає у специфіці учасників. Богослов’я у Північній 

Атлантиці сформувалося під впливом питань про можливість говорити про 

Бога в світському світі, які задають жителі цих країн. Латиноамериканське 

богословʼя, навпаки, обумовлене проблемами, що висловлюють експлуатовані 

класи людей, яким пануюча система відмовляла в людяності. Критичний 

діалог між ними часто просто був неможливий, адже останні елементарно не 

бажали брати в ньому участь і проявляли своєрідну ворожість до опонентів як 

до чужинців і навіть як тих, що пригноблюють [419, с. 325-326]. Тому 

біполярні бачення і Католицької, і Православної церков розглядаються 

більшою мірою з передумов не тільки догматичних, а пов’язаних з політичною 

історією та релігійною культурою. 

Повернення Католицької Церкви до питань екуменічного діалогу 

відбулося, завдячуючи папі Івану XXIII, як відповідь на загострення 

геополітичних та соціальних проблем. Він наголошував на важливості 

переосмислення справи християнської єдності та підкреслював нагальність 

міжхристиянської співпраці в соціальній сфері. Проте найважливішою 

заслугою «доброго папи» є рішення про скликання II Ватиканського собору 

«не тільки для духовного добра й радості християнського люду, але й щоб 

запросити відокремлені спільноти знову шукати єдності, якої прагнуть 

сьогодні так багато душ в усьому світі» [65, с. 23]. 

Радикальна зміна відносин між Православною і Католицькою церквами 

відбулась після II Ватиканського собору [150], центральною ідеєю якого стало 

так зване «аджорнаменто», але без «капітуляції» перед світом. На Соборі 

Церква здійснила успішні спроби по-новому відкрити для себе християн 

інших конфесій, запросивши як спостерігачів протестантських та 

православних представників, можливо чи не вперше назвавши їх у документах 

Церквами і Церковними спільнотами. Тема екуменічного діалогу 
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перетворюється в перший пункт порядку денного життя Церкви, адже він 

стосується всіх справ і починань, які виникають у залежності від різних потреб 

Церкви і можливостей, наданих даною епохою, і прагне сприяти 

християнській єдності. Хоча Собор і зробив перші кроки для відмови від 

сотеріологічного ексклюзивізму Католицької Церкви, все ж він стверджує про 

перебування Церкви Христової у всій повноті лише в Католицькій Церкві. 

Собор також визначив безперервність апостольської традиції, загальної для 

двох Церков як твердої основи їх майбутнього взаємного спілкування. 

Дійсними визнавались і багато таїнств, зокрема, свята євхаристія. Вони 

вважаються джерелом порятунку для віруючих, але ще не тотожні з 

католицькими. Для встановлення бажаного діалогу Святіший Собор закликав 

всіх, хто має намір працювати в цьому напрямку, враховувати особливі 

історичні, соціально-політичні і культурні умови виникнення і розвитку 

Східних Церков та зважати на особливості відносин з Римським Престолом до 

їх поділу [161, с. 309]. Як уже було сказано, першим вагомим кроком до 

діалогу стало зняття взаємної анафеми 1054 року, яку вважають формальною 

причиною роз’єднання Католицької та Православної церков. У перспективі 

започатковано звичай приймати в Римі на свято апостолів Петра і Павла 

делегацію Вселенського Патріархату, а на Фанарі, на свято апостола Андрія – 

делегацію Римського Престолу. Вперше за майже тисячу останніх років у 2013 

році на урочистій інтронізації папи Франциска був присутній патріарх 

Константинопольський Варфоломій, що має не лише символічне значення, а 

свідчить про намагання пошуку шляхів до діалогу. 

Досліджуючи основні екуменічні події після ІІ Ватиканського собору, 

К. Колберг [12] доводить, що сьогодні необхідно враховувати нові досягнення 

в екуменізмі та еклезіології. Остання стикається з суттєвими світовими 

зрушеннями, які вимагають від неї переосмислення своїх методів і сфер 

фокусування діалогу. Контекст значних зусиль еклезіології спрямований на 

необхідність реагувати на виклики часу, що мають широкий діапазон дії. 

Відтак К. Колберг називає такий процес переходу до нової фази прагнення до 
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єдності християн появою нової екуменічної парадигми: вона діє одночасно як 

у глобальному, так і в локальному контексті, культивуючи спільну практику, 

все менше переймаючись порівнянням догм. Еклезіологія в своїй перспективі 

сходиться з інтересами екуменізму в сфері соціальної практики. Тут їх загальні 

траєкторії розгортаються, значною мірою поглиблюючи взаємозв’язок. 

Найбільш активно продовжує і втілює в життя постанови 

II Ватиканського собору папа Іван Павло ІІ. Прихильність до екуменізму і 

питання співпраці з іншими християнами, підтверджується його зустрічами на 

самому високому рівні з предстоятелями різних релігійних організацій та в 

численних богословських працях, енцикліках і апостольських посланнях, 

серед яких на найбільшу увагу заслуговують: апостольський лист про Східні 

Церкви «Orientale Lumen» («Світло Сходу») та енцикліка «Ut unum sint» 

(«Щоб усі було одно») [502]. Адресуючи свої звернення, в першу чергу, до 

православної Церкви-сестри, він намагається довести всьому світу важливість 

справи об’єднання всіх християн. Енцикліка говорить про нове відкриття 

шляху братнього і сестринського спілкування між християнами як про велике 

досягнення екуменічного діалогу. 

Православна і Католицька церкви досить часто використовують вираз 

«Церкви-сестри». Це говорить про намагання розглядати відносини в 

контексті богословських роздумів у сфері еклезіології згідно з історичними, а 

не доктринальними фактами. Ця ідея знайшла своє вираження в образі, 

висловленому понтифіком Іваном Павлом II, коли він, звертаючись до 

католиків та православних, говорив про необхідність «вчитися на порозі 

третього тисячоліття дихати двома легенями» [373, с. 99]. Заманіфестоване 

привабливе екуменічне послання стало лейтмотивом для католицько-

православного діалогу на наступне ХХІ століття і спрямоване у третє 

тисячоліття, шукаючи «повний образ Вселенської Церкви», який, на думку 

Івана Павла II, не може бути виражений протистоянням однієї традиції з 

іншою. Самокритичний заклик «відкинути переконання, що сукупність 

звичаїв і традицій Латинської Церкви повніше і відповідніше відображає 
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повноту правильного вчення» [502], засвідчував про бажання переосмислити 

принцип еклезіологічної та сотеріологічної пріоритетності, щоб знецінити 

вікове відчуження та протистояння між православ’ям й католицизмом. 

Але вже спільна заява, зроблена Змішаною міжнародною комісією з 

екуменічного діалогу між Римо-Католицькою і Православною церквами у 

Баламанді у 1993 році, що отримала назву Баламандська декларація: 

«Уніатство як метод єднання в минулому і нинішній пошук повного 

спілкування» [416] не мала в широкому контексті православно-католицького 

діалогу видимих результатів. Документ містить в собі суттєві поступки, що 

були каменем спотикання для обох сторін діалогу. Але рішучі і революційні 

формулювання відразу ж були піддані всебічній критиці. Однією з причин 

такої реакції стало використання в цьому документі терміну «Церкви-сестри» 

по відношенню до Православної і Католицької церков. Вочевидь, у Ватикані 

ще за життя Івана Павла II були досить впливові сили, які явно не сприймали 

його екуменічних ініціатив та інновацій. Вже на початку XXI століття папа 

Бенедикт XVI заявляє, що термін «Церкви-сестри» не повинен 

застосовуватися щодо церков, які не перебувають у спілкуванні з 

Католицькою Церквою. У свою чергу, у Православній Церкві термін «Церкви-

сестри» вживається до тих церков, які перебувають у спілкуванні з 

Православною Церквою, тобто помісних православних церков і складають те 

«сестринство», яке в своїй повноті є Православною Церквою. Останнім часом, 

на думку В. Каспера, термін «Церкви-сестри» ризикує в якомусь сенсі 

знецінитися в богословських колах, адже інколи використовується і по 

відношенню до протестантських релігійних спільнот. Судячи з цього, 

Католицьку Церкву найбільше хвилює можливість досягнення єдності Церкви 

в результаті екуменічного зближення між Сходом і Заходом [212, с. 120]. 

Папа Бенедикт ХVІ на святкуванні півстоліття з дня заснування Папської 

Ради зі Сприяння Єдності Християн стверджує, що екуменічний діалог сьогодні 

потребує нового пориву, особливо на Заході. За останні роки Церква подолала 

багато стереотипів, що склалися протягом століть і зрозуміла, що єдність 
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християн забезпечується Богом, а не мистецтвом переговорів і компромісів, хоча 

останні як форми співпраці важливі в питаннях захисту життя, охорони всесвіту 

і боротьби з несправедливістю тощо. Тобто це не лише співчуття, а й 

відповідальність за суспільство, що повʼзана з позитивною оцінкою благочинної 

діяльністі церков, створенням реабілітаційних центрів, опікою знедоленими, 

залежними, дітьми-сиротами та ін. 

Розглядаючи сутнісні аспекти діалогу, більшість філософів та теологів 

схиляються до думки, що сучасна цивілізація є результатом спільної, часто 

суперечливої, але важливої історичної пам’яті. Вона складається із 

міжкультурних, міжнаціональних, міжрелігійних взаємодій та запозичень. В 

результаті складності визначення, що є «цим» (своїм), а, що насправді є 

«іншим» (чужим), створюється напруженість і непорозуміння. «Інший» може 

бути досить близьким і знайомим, але все ж таким далеким, оскільки 

розглядається як загроза цінностям власної ідентичності та особистому 

способу життя, що є найдорожчими для людини [317]. 

Діалог, який ведуть між собою християнські теологи та релігійні діячі, 

перш за все стосується суперечливих явищ догматичної істинності. Спільним 

у їх визначенні є те, що конфесійна істина має абсолютний трансцендентний 

характер, вона позаісторична, не залежить ні від часу, ні від простору. 

Оскільки істинність релігії є фундаментальною для людини, то віротерпимість 

і толерантність, що обумовлені соціальними чинниками, не можуть бути 

підставою її порушення. Тому міжхристиянський діалог, зіткнувшись з 

ліберальною парадигмою плюралізму релігійної істини, виявився в ситуації 

складних протиріч. Традиційна консервативність, відображена у 

канонізованих релігійних текстах, не володіє ресурсом для вирішення 

подібних труднощів. Це означає, що конфесійні стереотипи, які мають 

догматичні риси й домінували у свідомості народів і суспільств протягом 

тисячоліть, були і залишаються головними перешкодами на шляху 

налагодження дієвого діалогу, потрібного в умовах зростання цивілізаційних 

викликів і суспільної нестабільності. 
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Однією з особливостей релігійної сфери є невизнання конфесіями права 

на істину за іншими. Ступінь причетності християн до діалогу, як правило, 

залежить від глибини зустрічі зі священною цариною. Але, як показують 

дослідження різних проявів і тлумачень священного, вони виникають на 

спільній основі: представники всіх християнських конфесій переживають його 

неоднаково, формують різноманітні ідеї, які черпають з авторитетного 

джерела – Святого Письма. Причетність до єдиного вчення Христа, яке 

розвивається на біблійному ґрунті, це і є те, що єднає християн різних 

традицій. Віра у Бога – це всесвітній вимір християнства, який скрізь один і 

той самий, бо об’єднує людей у Христі й одночасно має конфесійні, 

національні, культурні та персональні вирази. В ньому беруть свої початки й 

конфесійні особливості бачення християнського соціального ідеалу. Він 

мислиться по-різному, але основні ціннісні контури виявляються на зразок 

нового одкровення суперекуменізму релігії майбутнього як взаємної 

відкритості різних релігій по відношенню один до одного і їх 

взаємозбагачення, яке однак не повинно вести до синкретизму, злиття, втрати 

ідентичності. Якщо християни усвідомлять, що їх спільне джерело дозволяє 

виявити такі цінності, що будуть перевершувати різноманітність, і можливість 

бути поєднаними цими вічними християнськими істинами, міжхристиянський 

діалог матиме нову якісну перспективу взаєморозуміння для всього як 

релігійного, так і світського загалу. 

Займаючись пошуком і відновленням ідеї класичного протестантизму та 

досліджуючи міжхристиянський діалог, Б. Літтлджон у роботі «Believing in the 

Church: Why Ecumenism Needs the Invisibility of the Church» звертається до 

питання про «видиму» та «невидиму» церкву. На його думку, песимістичні 

настрої окремих Церков щодо майбутнього екуменічного проекту витікають з 

того, що власна еклезіологія не буде екуменічною у своїй основі. Сучасний 

екуменічний консенсус відкидає розмови про невидимість церкви і замість 

цього прагне до «повної видимої єдності». Для цього необхідно 

сконцентрувати увагу на розумінні взаємозв’язку між божественною 
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благодаттю та людською діяльністю. Джерело життя Церкви невидиме, так і її 

союзні зв’язки – невидимі, але її складають люди, і їхня єдність, і їхні спільні 

справи не можуть бути просто невидимими. Церква – це складна єдність 

видимого і невидного, і тому багато екуменістів віддають перевагу ідеї руху 

від невидимості до видимості, пошуку видимої єдності екуменізму та 

еклезіології. 

Колосальним доробком православної християнської думки сьогодення 

став «Довідник із екуменізму» [45], в якому представлені роботи 

найвідоміших православних богословів сучасності, мета якого забезпечити 

краще розуміння православних підходів до екуменізму у біблійній, 

патристичній, історичній, літургійній, еклезіологічній та інших перспективах, 

екуменічний діалог у різних православних церквах та про історію та сучасний 

рівень двостороннього діалогу між православними церквами та іншими 

християнськими традиціями. 

Філософсько-релігієзнавчий аналіз православної теології діалогу у 

контексті загальних тенденцій розвитку сучасної християнської теології та 

духовної ситуації сьогодення дозволяє Н. Іщук [204] зробити висновок, що 

сучасне і майбутнє Православної Церкви буде залежати від її здатності вести 

діалог у всіх його внутрішніх та зовнішніх ціннісних проявах. Важливою для 

християнського світу і, в першу чергу, для православʼя є проблема діалогу між 

усіма православними церквами. Офіційні зустрічі між Православною Церквою 

та давніми Східними православними церквами, що не визнали собор в 

Халкідоні, розпочались лише у другій половині XX століття. Довгі століття 

Вірменська, Коптська, Ефіопська і Сирійська та інші православні церкви були 

ізольовані одна від одної і всього християнського світу. Той факт, що всі 

православні церкви знову відкрили один у одного єдину віру, є унікальною 

подією в християнській історії. Досвід показав, що вони зберегли неперервну 

спадкоємність апостольської традиції та автентичну ортодоксальну 

христологічну віру, але висловлюють її різними мовами. При цьому в 

православному середовищі залишається низка пастирських та богослужбових 
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питань загальноцерковного рівня, а також ряд сформованих забобонів як 

наслідок історичних конфліктів і довгої ізоляції [86]. 

Якщо в Католицькій і протестанських церквах в питаннях мови можна 

спостерігати те, що їй надається незрівнянно ширша свобода релігійного і 

богословського пошуку, то для православ’я помітною проблемою є адаптація 

складних богословських творів та термінів, що складались та повідомлялися 

«церковною мовою», до розуміння й прийняття всіма віруючими християнами 

з умовою збереження їх істинності. Наприклад, у сучасній РПЦ, будь-які 

спроби священства або мирян піти назустріч сучасній людині і зробити 

богослужіння більш зрозумілим, хоча б у частині використання національної 

мови на взамін – незрозумілій застарілій і скамʼянілій на рівні XVII століття, 

сприймається як єресь. Так, в книзі «Богослужбова мова Російської церкви» 

[87], виданої під редакцією архимандрита Тихона (Шевкунова), рішуче 

засуджуються будь-які спроби наблизити священну богослужбову мову до 

сучасної зрозумілої літературної чи академічної. Про можливість мовного 

ідолопоклонства (мова – засіб, а засіб не є абсолютом для поклоніння), 

попереджав О. Шмеман, вказуючи на те, що і служіння літургії може 

перетворитися в ідолопоклонство при ідеалізації обряду, ритуалів, тобто її 

зовнішнього вираження. Догматизація такої «православної мови», яку ніхто, 

крім проведення літургії, в російськомовному середовищі не використовує, не 

сприяє ні діалогу, ні молитовному спілкуванню, веде до самоізоляції в 

оточенні єретиків, відмови у доступі і недовіри до всього світу. Більшість 

сучасних християн вважають, що протест проти поширення Святого Письма 

на сучасних мовах, проти нових перекладів Святого Письма, проти 

міжхристиянського спілкування з метою збагачення досвідом суперечить 

заповіту Христа апостолам – йти в світ і навертати на християн всі народи [352, 

с. 627-629]. 

У своїй фундаментальній роботі «Вселенське православ’я» О. Саган 

вказує на проблематичність не лише міжконфесійних, але й 

внутрішньоконфесійних зв’язків у нинішньому православ’ї. Важливим кроком 
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до «осучаснення» православʼя, його наближення до нинішніх реалій буття 

була б спільна православна соціальна доктрина. Але, на жаль, православний 

світ продовжує лихоманити жорстке протистояння між кількома 

православними центрами і невирішеність або часткова вирішеність 

міжправославних конфліктів, причинами яких є неврегульованість багатьох 

аспектів життя, перш за все, майнові та територіальні питання [386]. 

Довга історія церков показує, що нормальне існування Православної 

Церкви не може обійтися без соборів. Для православʼя Собор є свідченням 

живої еклезіології, справа якої не опис Церкви, а виявлення Церкви в мові, в 

спільних діях, молитві, прийнятті рішень. Собор є не юридичною владою, а 

свідченням тотожності всіх Церков як Церкви Божої, є моментом істини, 

натхнення, проникнення в суть, має харизму дієвості [102]. Православна 

Церква як сімейство організаційно незалежних самоврядних помісних церков 

тримається єдності у вірі і спілкування в таїнствах. Константинопольський 

патріарх, відомий під ім'ям «Екуменічного» (тобто Вселенського) патріарха, 

займає особливо почесне місце серед православних громад. Така 

децентралізована гнучка система взаємин помісних церков, здавалося, 

повинна була б мати переваги в тому, що легко пристосовується до умов, що 

змінюються з мінімальними порушеннями церковного життя як цілого [206]. 

У православному світі «надією для всіх Церков», був Всеправославний 

собор, адже він має багато богословських ресурсів, які дозволяють набути 

нових обрисів сучасного секулярного світу. Серед провідних православних 

богословів та миряни є такі, які негативно сприймають не лише екуменічний 

рух, а й міжправославний діалог, намагаються продемонструвати свою 

пріоритетність у цьому процесі. Святий і Великий Собор Православної 

Церкви, що зібрався у червні 2016 на Криті, з приводу відповідального 

ставлення до сучасних проблем суспільства зібрав 10 (Константинопольська, 

Александрійська, Єрусалимська, Сербська, Румунська, Кіпрська, Грецька 

(Елладська), Польська, Албанська, Чеських земель і Словаччини) з 14 

Помісних Православних Церков світу. Суперечки у процесі попередньої 
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підготовки документів, в першу чергу з питання автономії та способу її 

проголошення, стали причиною відсутності Російської, Антіохійської, 

Болгарської і Грузинської православних церков на Соборі. Результати собору 

вкотре показали, що Православна Церква єдина, але не є монолітною. 

За ініціативи Патріарха Московського Кирила у цьому ж році 

підготовлено і проведено Всесвітній Російський Народний Собор: «Росія і 

Захід: діалог народів в пошуках відповідей на цивілізаційні виклики». Його 

ключовими меседжами були судження з приводу того, що сучасне західне 

християнство, і саме суспільство, що сформувалось на його основі, зрікається 

своїх традиційних цінностей. Західна цивілізація, експортуючи секулярний 

світогляд, може ослабити внутрішнє духовне ядро інших цивілізацій і навіть 

можливість їх подальшого самобутнього існування. І тому РПЦ закликає всі 

християнські громади, послідовників інших релігій, представників світської 

культури об’єднатися навколо спільної системи цінностей для протидії 

наступу «секуляристської антицивілізації». Перспективним вона бачить не 

екуменічний, а над-екуменічний проєкт, що виходить за межі 

міжхристиянського і міжрелігійного діалогу та базується на основі 

міжнародної системи правових і моральних координат, що включають спільні 

цінності, притаманні світовим релігіям та культурам [131]. 

Радянський і російський політик і історик, засновник Російського 

державного гуманітарного університету Ю. Афанасьєв в доповіді «Погляд 

невоцерковленого на труднощі діалогу з РПЦ», оцінюючи нинішній стан 

діяльності керівництва Московської патріархії, вважає, що РПЦ в принципі не 

здатна на суспільний діалог. Головною підставою таких висновків є не 

виправдання надій народу на нового керівника, чіткий курс на співпрацю з 

політичною владою, підтримка ідей і практики авторитаризму, тісне 

співробітництво з силовими структурами. При цьому за довгий час нітрохи не 

поліпшивши моральний клімат в російському суспільстві, а Церква продовжує 

претендувати на моральний авторитет. Підтримуючи націоналістичні і 

фундаменталістські тенденцій, влаштовуючи політичні інтриги та 
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розробляючи ідеологію монополії російського світу, Московській церкві 

важко надіятись на діалог із суспільством. 

Міжхристиянський діалог, спрямований на пошук єдності, вивів на 

поверхню старі форми домінування одних церков над іншими і довів до 

спільноти одвічні проблеми, які визначали межі церковних розділень. Тому 

ідеї спільного служіння євхаристії, необхідність здійснення місії і проповіді 

Євангелія спільними зусиллями, що були і залишаються домінантами 

міжхристиянського діалогу, будуть результативними, якщо вплинуть на 

трансформації та оновлення у великій мірі за рахунок зведення співпраці між 

церквами до такого суспільного ідеалу, що дозволить християнам та особам 

різних світоглядних переконань навчитися хорошим відносинам один з одним 

[217, с. 2]. 

Точками дотику у міжконфесійних відносинах сьогодні є не стільки 

канонічні розбіжності як суперечки, викликані матеріально-культовими 

інтересами, що виникають через необхідність забезпечення престижу і статусу 

тієї чи іншої конфесії в суспільстві, який досить часто визначається не 

світовими межами екуменічного руху, а локальними політичними і 

національними чинниками, а також відносинами на місцевому богословсько-

ієрархічному рівні.  

На думку А. Аржаковського [73], екуменічні питання особливо важливі 

й делікатні для України, де складність ситуації є плодом довгої історії, повної 

конфліктів, розділень, трагедій, але також прагнення і моментів слави трьох 

великих християнських конфесій, що присутні і діють в країні. М. Маринович 

зауважує, що «українські Церкви є радше об’єктами, ніж суб’єктами 

екуменічного процесу» [277, с. 429]. Особливістю екуменічного процесу на 

Україні є аморфність більшості українських церков [36]. Закономірне 

прагнення українського народу до утворення власної Помісної Церкви були 

принципово неможливо вирішити без ускладнення стосунків з найбільшою 

Православною Церквою Московського патріархату. Тому утворення двох 

Православних юрисдикцій на території України є початком відліку нових 
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тенденцій у пошуку міжконфесійного діалогу. Він полягатиме не тільки у 

налагодженні зв’язків з усім християнським світом, а, в першу чергу, у 

визнанні та відновленні молитовного спілкування між помісними 

православними церквами. 

Не дивлячись на складність та суперечливість багаторічного досвіду 

міжконфесійного діалогу, Православна Церква заявляє про щирість своїх 

прагнень до єдності з усіма християнами заради любові та бажання ділитися 

духовними багатствами своєї традиції. Діалог з християнами інших спільнот 

дозволяє побачити багато спільних інтересів і подібностей, що говорить про 

спільне коріння і багатокультурні прояви християнства. Охоплюючи все 

людське життя, діалог, відбуваючись в особистій, соціальній або політичній 

площині, спонукає кожного замислитися над унікальними цінностями своєї 

віри, Церкви, традиції, культури, богослов’я тощо. 

Повернення до еклезійних проблем, побудованих на основі 

євхаристичної єдності і цілісності, є базисним для сучасного й майбутнього 

Церкви. Онтологія діалогу всього християнства вбачається ціннісно-важливою 

основою формування соціального ідеалу [176]. Як наслідок, поглиблення 

любові до свого і розуміння потреби у відмові від зверхнього ставлення до 

Іншого і Інакшого, висловлюючи претензії на ексклюзивне володіння 

благодаттю Святого Духа. 

Православна Церква розглядає питання продовження міжконфесійного 

діалогу через призму власної еклезіології, тобто об’єднання християнства 

навколо православ’я. Її позиція в цій царині залишається безкомпромісною, але 

і будь-яка активність з боку інших конфесій в соціальній сфері викликає у неї 

занепокоєння й маркується як така, що підриває як основи християнської віри, 

так і життя людини та суспільства на християнських засадах. Заяви 

православних, які лише себе вважають справжньою Церквою, є дисонансом для 

католиків та протестантів. Ортодоксальність та «природний» консерватизм 

Православної Церкви може привести до того, що екуменічний рух ризикує 

зазнати поразки в боротьбі за православ’я [491, с. 296]. 
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Для всіх християн принциповим залишається визнання Ісуса Христа як 

Бога і Спасителя та бажання служити, спільно шукаючи вираження цієї 

єдності в роботі і житті. «Екуменічна духовність, що формується на біблійній 

основі, не може бути однобокою і спрямованою тільки всередину або ж 

виключно еклезіоцентричною. Так як екуменізм не може бути замкнутим на 

самому собі рухом, екуменічна духовність теж повинна бути спрямована 

назовні своїх меж» [212, с. 237]. Такі висновки кардинала В. Каспера, голови 

Папської Ради для сприяння єдності між християнами, будуть важливими для 

всіх екуменічних поступів християн у соціальній площині. У всьому 

Західному світі, незважаючи на доктринальні розбіжності, католики, 

православні та протестанти не ведуть себе як опоненти чи суперники, адже 

усвідомлення того, що їх об'єднує, набагато більш, ніж розділяє, дозволяє їм 

відчувати себе братами і сестрами у Христі. Підтвердженням цього є спільна 

молитва, життя, робота, які відбуваються і на рівні парафіяльних спільнот, і на 

рівні єпископів [357, с. 589]. 

Історія свідчить, що в екуменічних відносинах було багато зроблено 

завдяки двостороннім та багатостороннім переговорам або договорам, які були 

укладені уповноваженими офіційними та високопоставленими лідерами. В 

результаті вони залишаються «духовним екуменізмом» лише для безпосередньо 

залучених чиновників. Не дивно, що спроби організувати міжхристиянський 

діалог з метою об’єднання всіх конфесій навіть в межах екуменічного руху 

виявилися безплідними та утопічним. Функціонування церков, релігійних 

організацій та їхніх богословських ідей зводилось настільки до жорсткої 

конкуренції чи навіть самоочевидної ворожнечі, що сьогодні встановлення 

нового тону відносин є травматичними для релігійних лідерів. 

Значною перешкодою для міжхристиянського діалогу є небажання його 

вести, що випливає з недостатньої сміливості і впевненості у збереженні 

канонічної ідентичності. Жоден керівник не має такої влади і відповідальності 

за людей як релігійний лідер, що сам по собі здатний вступати в духовні 

контакти від імені спільноти й служити способом діалогу як на 



 

 

233 

міжконфесійному рівні, так і вчиняти дії у царині повсякденності віруючої 

людини, що рідко бувають легкими. Вони несуть відповідальність не просто 

перед власною совістю та вченням Церкви, яку репрезентують, а і перед 

Богом, що перевершує будь-що інше. Якщо офіційні лідери приймають 

рішення, яке незрозуміле, або не приймається мирянами чи рядовими членами, 

воно в кінцевому рахунку приречене на невдачу. Тому відправною точкою 

теології екуменізму, на думку А. Вендлундер, повинні бути не конфесійні 

доктрини та їх творці, а практична діяльність простих віруючих, що 

здійснюється на місцях, орієнтація на їх досвід та погляди [59]. 

Поступово відновлюючи повну публічність міжхристиянського діалогу, 

поведінка православної ієрархії при зустрічі з духовенством інших 

християнських конфесій, що відбувалися на очах у всієї громадськості, 

викликає велике обурення християн рівнем конфліктних провокацій. 

Демонстративні протести проти візиту папи на «істинно православні землі» 

заради блага Церкви і взаємної духовної користі віруючих стосуються й 

делікатної сфери спілкування в таїнствах, коли окремі представники 

православних Церков займають позицію не молитися з папою, щоб не вводити 

в збентеження свою паству [373, с. 72]. 

При цьому головною причиною скандальних відносин між християнами, 

богослови вважають, незасвоєння екуменізму нижчим духовенством і вірними 

практично всіх християнських церков [300]. До розробки принципів та шляхів 

реалізації міжхристиянського діалогу долучаються, головним чином, релігійні 

лідери, представники богословської еліти, церковні ієрархи. При цьому рядове 

священство та освічені віруючі залишаються за межами міжрелігійних 

дискусій, хоча саме вони складають ту частину суспільства, для якої власне й 

розробляються концепції діалогічних взаємин. Адже фактор виникнення 

конфліктів на життєвому побутовому рівні набагато вищий, ніж, припустимо, 

на рівні релігійних лідерів. Сьогодні немає вагомих підстав, щоб говорити про 

загальний жорсткий міжхристиянський антагонізм та конфліктність у 

відносинах, побудованих на релігійному ґрунті. Але їх латентність, 
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конфесійна самоідентифікація індивіда або спільноти, що підживлюється зі 

сторони мовчазної згоди авторитетного керівництва стають важливими 

чинниками, що детермінують загострення напруженості й зростання 

нетерпимості. 

Сплетіння міжконфесійного діалогу з людським життя, що відбувається 

в різних площинах: особистій, соціальній, політичній тощо – і сьогодні 

спонукає всіх ще раз поставити питання унікальності своїх світоглядних 

переконань. Спільні джерела і багатокультурні прояви християнства 

дозволяють побачити багато схожих інтересів і заявити про щирість своїх 

прагнень єдності з усіма християнами заради любові та бажання ділитися 

своїми духовними багатствами [176]. Тобто дієвість міжхристиянського 

діалогу визначається не лише богословським, міжцерковним рівнем, але й 

більш ширшим – від соціального до індивідуального (психологічного). Якщо 

раніше представники різних віросповідань жили замкнено, практично не 

спілкуючись з іновірцями та невіруючими, то у сучасному світі вони змушені 

постійно контактувати між собою в різних суспільних сферах [249]. 

Особливо активними є особисті зв’язки між окремими індивідами. 

Відбувається зростання кількості шлюбів між людьми різних релігійних 

переконань, що сприяє формуванню нового ціннісного розуміння «домашньої 

церкви», яка залишається осередком збереження та поширення конфесійної 

традиції. Оскільки християнський ідеал шлюбно-сімейних відносин є однією 

з найголовніших складових суспільного та особистого життя християн, в 

якому найчастіше й виявляються ціннісні ознаки міжконфесійних порозумінь, 

то сучасні церкви усвідомлюють його роль та значення як у збереженні власної 

конфесійної ідентичності, так і незворотності стосунків, що мають інтимну 

сторону. Приналежність до християнства виходить за межі особистої, 

сімейної, соціальної, етнічної, національної, політичної культури. Важливим 

тут є досягнення такого рівня свідомості, де духовне буде претендувати на 

першість у багатоманітності людського існування. Невірність обраних 

координат духовної взаємодії може лише продовжити непорозуміння, або, ще 
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гірше, створити нові перешкоди. Хорватський протестантський теолог 

М. Вольф, якого вважають одним з найвідоміших релігійних теоретиків 

нашого часу, доводить, що «приватна» і «суспільна» сфери релігії не можуть 

бути розділені, хоча вони повинні бути виділені. Тому сьогодні необхідно 

приділяти все більше уваги саме суспільному виміру і ролі християнської віри 

[121]. 

Сучасний міжхристиянський діалог помітно переорієнтовується на 

соціальну активність людини, визнаючи тим самим важливість для 

християнства відносно самостійної мирської сфери життєдіяльності. 

Проблеми тут виникають через те, що сучасна соціальна інституалізація, яка 

пронизана рефлексією повсякденності, викликає труднощі самоідентифікації. 

Відсутність традиційного досвіду її вирішення вимагає від християнства іншої 

соціальної дієвості. При цьому дистанція між сприйняттям трансцендентного 

у повсякденності і самою трансцендентністю збільшується, вказуючи на точку 

відліку можливого розгортання дискусії.  

Сучасна ціннісна система секуляризованого світу, що розвивається за 

своїми особливими, непов’язаними з християнською мораллю, законами, має 

тенденцію розчинитись нав’язуванням різних світських інтересів. Для різних 

конфесій головною перешкодою у пошуку шляхів спільного визначення 

ціннісних засад нового соціального ідеалу є не лише досвід самовизначення, а 

й культурні відмінності як відповідь на цей досвід, що лежать в основі їхньої 

своєрідності через критику інших віровчень. Відповідно і самі концепти 

єдності Церкви конфесійно несхожі, що ускладнює можливість їх діалогу. На 

думку Л. Филипович, кожна Церква мету такої діяльності формулює по-

своєму. Але першочерговим для всіх є: бажання заявити про своє існування; 

сприяти власній ідентифікації поряд з існуючими релігійними напрямами, 

обґрунтовуючи власну унікальність; визначити своє місце серед інших; обмін 

духовним та історичним досвідом; презентація духовних та інтелектуальних 

сил; християнська інтеграція; підняття іміджу Церкви і держави; 

представлення на світовому рівні власних соціальних ідей і проектів їх 
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реалізації; налагодження відносин із спільнотами одновірців за межами країни 

тощо [441]. 

Звертаючись до робіт відомого американського дослідника Дж. Шарпа 

як автора ідеї про ненасильницьке протистояння, сучасні науковці приходять 

до висновку, що при визначенні підстав і принципів взаємнокорисного 

соціального результату для церков необхідно враховувати типи 

міжрелігійного діалогу. Перший тип, він називає, «дискурсивний діалог», що 

намагається виявити теоретико-догматичні подібності та відмінності різних 

релігійних систем, для того щоб знайти спільні точки перетину релігій. Другий 

– «гуманітарний діалог» пропонує побачити партнера по діалогу саме як 

людину, а не носія певної релігії. Третій тип – «секулярний діалог» – 

відбувається зустріч представників різних релігійних традицій для 

обговорення і вирішення загальнолюдських проблем – екології, соціальної 

справедливості, моральних цінностей, миру і свободи – тих, що можуть вести 

до покращення взаєморозуміння. Четвертий різновид – це «внутрішній 

діалог», що ґрунтується на осмисленні містичного досвіду кожної духовної 

традиції. Цей тип діалогу вельми перспективний, оскільки все більше 

загальноприйнятим переконанням стає те, що Бог відкриває Себе в кожній 

релігійній традиції і сутність релігійності лежить в містичному досвіді 

переживання єдності індивіда з Абсолютом. Тому, на думку В. Шохіна, ні 

богослови, ні світські вчені до цього часу не виробили чітких уявлень про 

шляхи міжхристиянського діалогу. Адже насправді «дискурсивний» і 

«внутрішній» діалоги переслідують, як правило, апологетичні цілі й можуть 

не стільки сприяти, як заважати цьому процесу, а «гуманітарний» і 

«секулярний» – фактично випадають з визначення «релігійного діалогу», адже 

в них немає суто релігійного аспекту [494]. 

Для християн завжди було важливим розпізнати діяльність Бога в світі і 

навчитися читати божественні знамення часу та підтримка і діалог з окремо 

взятими культурами [405, с. 344]. Церковні правила, норми, обряди, на думку 

«сучасних християн», відображають певну культурну епоху і мають лише 
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історичне значення. Вони, на відміну від символу віри, безнадійно застаріли 

для теперішнього світу, що швидко і динамічно змінюється. Світська 

буденність настільки поглинає релігійність людини, що не дозволяє мирянину 

апелювати до Бога у своїх життєвих справах, а священнику виконувати свою 

місію словом, молитвою, ділом і прикладом життя. Адже у своїй діяльності 

вони керуються не тільки духовними і моральними орієнтирами, а й часто 

матеріальними благами. Тому на християн чекає наполеглива робота для того, 

щоб збагнути і подолати велику силу стереотипів конфліктного мислення. 

Необхідною умовою організації плідного діалогу між ними має бути, як 

видається, терпимість, рівноправність, добровільність і відкритість у 

взаєминах, неупередженість сприйняття й оцінки різних точок зору, 

конструктивність, тобто націленість на позитивні результати і, звичайно, 

організованість та координованість дій. Релігійний плюралізм, на відміну від 

конфесійної ідейної конкуренції та розбіжностей позицій учасників діалогу, 

вимагає відмови від критичного розгляду доктринальних питань, адже його 

початок означатиме кінець діалогу. Тому реальний міжхристиянський діалог, 

що підтверджується дієвістю та результативністю, повинен уникати полеміки 

і вестися партнерами не заради формальних досягнень. 

Фундаментальними для діалогу є сформовані універсальні 

християнські цінності та ідеали, що дозволяють, зберігаючи свою релігійну 

самобутність, установлювати напрямок позитивних соціальних змін. Такі 

поняття, як людяність, свобода, любов, мир, милосердя, справедливість, 

засудження пороків і гріхів притаманні всім конфесіям і є конструктивними, 

якщо орієнтують людину і суспільство на цінність життя. Зокрема, це 

стосується інтересу до стійких морально-етичних координат у перспективі 

формування світової системи правових, політичних, економічних відносин. 

Традиційні бачення християнського соціального ідеалу переосмислюються й 

адаптуються до нової соціальної реальності, яка характеризується 

відкритістю і нелінійністю розвитку. Його нинішній соціальний вимір 

полягає в тому, що жорстке розмежування між християнами стає не тільки 
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непродуктивним, а й абсолютно шкідливим як для Церкви, так і для 

суспільства. 

Міжхристиянський діалог та інші способи зближення, на думку 

К. Говоруна, повинні суттєво доповнюватись співпрацею церков у публічній 

площині. Це не означатиме заміну теологічних бесід, але прагнення досягнути 

загального суспільного блага може допомогти їм продовжувати наближатися 

один до одного, особливо якщо для цього є сприятливі умови [23]. Сучасний 

екуменічний діалог вийшов за свої власне релігійні межі і виділяється як 

якийсь імператив, що вимагає концептуальної розробки та інституційного 

оформлення його соціального рівня. Він розуміється як процес формування 

ціннісних основ соціального ідеалу, базовими для якого є інтенції, що 

спонукають послідовників різних конфесій вступати в контакт один з одним. 

Наприклад заяви, що зроблені на Великому і Святому Соборі Православної 

Церкви у 2016 році, дозволяють стверджувати, що церкви все більше стають 

на шлях порозуміння в суспільній сфері відносин. Це стосується широкого 

кола питань можливої співпраці – від глобальних до глибоко індивідуальних, 

насамперед, захисту людської гідності і збереження миру; протидії 

секуляризації, насильству, розбещенню, наркотичної та інших видів 

залежностей, расизму, гонці озброєння, утиску окремих соціальних груп; 

соціальної нерівності; обмеження прав людини; економічної відсталості; 

нерівномірного розподілу або повної відсутності необхідних життєвих благ; 

голоду мільйонів людей; руйнування навколишнього середовища; 

застосування біомедичних процедур тощо [291]. І це далеко не повний перелік 

всього того, що викликає занепокоєння у сучасного людства. 

Міжхристиянський діалог вимагає як поваги до інших конфесійних 

ідеалів, так і не допускає насадження власних. Він припустимий лише при 

забезпеченні всіх віруючих перспективою взаємного співробітництва і 

співіснування, побудованого на основі толерантності, терпимості, щирості, 

любові, поваги до всіх людей, що мають релігійні чи не релігійні переконання. 

Оскільки богословські та віросповідні конфесійні істини розглядаються 
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християнами як найбільші святині і їм намагаються гарантувати сталість, то 

міжхристиянський діалог все більше зосереджується на не доктринальній 

тематиці. Сучасна і майбутня співпраця між різними гілками християнства, 

незважаючи на значні розбіжності у вченні, найбільш можлива і важлива на 

соціальному рівні. Вона не лише забезпечує зближення християнських 

організацій та окремих християн, а й поглиблює можливість об’єднання в 

різноманітних практичних поступах. Такі взаємини часто визначаються не 

офіційною позицією та настановами Церкви, а тим, наскільки близько віруючі 

стикаються у своєму повсякденні з соціальними проблемами, що є викликом 

для всіх незалежно від їх конфесійної приналежності. Такий діалог, що 

відбувається в умовах спільної соціально активної діяльності, сприятиме 

безконфліктному співіснуванню. Екуменізм є свідченням і можливістю 

доведення самостійного існування та еволюції у відносинах між церквами і 

деномінаціями у соціальному самовираженні [232]. 

Проблема міжхристиянського діалогу в сучасному осмисленні 

актуалізована потребами нової інтегральної соціальної реальності, яка 

враховує формування загальних ціннісних механізмів вирішення реальних 

соціальних проблем. Однією з його форм є ціннісно-нормативний феномен 

толерантності. Визнання толерантності як важливої детермінанти в 

міжконфесійних відносинах є великим досягненням релігій на перетині XX-

ХХІ століть. В умовах плюралізму думок, усвідомлення наявності 

альтернативи й визнання факту різних шляхів вирішення проблем трактування 

толерантності як ціннісної основи соціального ідеалу міжхристиянских 

відносин пов’язане з тим, що вона виступає не стільки як індиферентність до 

різних, часто полярних відмінностей, а як спосіб зближення різних суб’єктів і 

створення єдиного інтегрального світобачення. Визнання іншого як другого, 

особливого, а не як «чужого» визначає важливість цього етичного принципу 

міжконфесійних відносинах [232]. 

Толерантність передбачає вкоріненість в суспільстві установок на 

незалежність, автономність, відповідальність, неприпустимість силового 
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тиску, проголошення головною цінністю свобод і прав людини, результатів її 

діяльності, зростання ролі нормативного індивідуалізму та відмову від 

традиціоналізму. В ідеалі всі особи, незважаючи на приватні відмінності, в 

головних соціальних питаннях, не повинні суперечити один одному, а 

толерантно розвинене громадянське суспільство, яке володіє високою 

культурою, в певному сенсі, дозволяє своїм громадянам висловлювати 

особисту думку, виконуючи корисну функцію передачі сигналів для 

недопущення неполадок в суспільному організмі. Толерантність, як і будь-

який ідеал, має свої межі, але головне – це утримання від жорстокості і 

використання сили. Він не може вимагати примирення з усім існуючим іншим, 

а навпаки фільтрує все, що суперечить моральним підставам ідеалу 

толерантності та вірності своїм ідеалам і переконанням. Мабуть, негативний 

зміст толерантності полягає у вимозі вільного існування і вираження ідей 

незалежно від їх істинності та схвальної оцінки такого вільного вираження цих 

ідей [309]. 

У цілому аналіз категорії «толерантність» дозволяє зробити висновки, 

що вона позначає мирне співіснування суспільства та етноконфесійного 

розмаїття, комунікацію між різними релігійними спільнотами, гармонійне 

співіснування релігійних спільнот, пропонує імперативи конструктивного 

діалогу, співжиття, невтручання, домовленості, любові, взаємопоступливості, 

милосердя, плюралізму, спільного морального вчення, поваги, терпимості, 

справедливості, співпраці, інтелігентності, совісті та ін. Відповідно, якщо 

дотримуватись цих принципів, міжконфесійний діалог не просто 

декларуватиметься, а й матиме результати [237, с. 12]. 

Толерантність – це ознака громадянського суспільства, що сповідує 

принцип культури миру, формування атмосфери взаємопорозуміння і злагоди, 

виступає сьогодні способом організації глобального соціокультурного 

простору. Виступаючи як цінність, вона є структурою свідомості, при цьому 

вона є цінністю нормативного характеру, головний аспект якої переважає над 

її позитивною оцінкою, тобто це поняття існує переважно в модальності 
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належного [375]. Чи можливо формування толерантного інтегрального 

світобачення, зав’язаному лише на християнських характеристиках 

суспільства, що об’єднує суспільство і зберігає особливу самобутність 

соціокультурних суб’єктів, безумовно, залишається великим актуальним 

питанням для всього християнського, і не тільки, світу. У сучасній науковій 

парадигмі немає усталеного підходу до розуміння поняття «толерантність», 

але більшість погоджуються з твердженням, що толерантність є суспільним 

благом. 

Політкоректність міжхристиянського діалогу, що забезпечується 

дотриманням принципу толерантності, вимагає від учасників уникати 

прозелітизму та полеміки з приводу істинності будь-якої релігії та 

дотримуватись цілком виразної онтологічної та гносеологічної позиції,  згідно 

з якою кожна зі сторін не претендує на істину в останній інстанції і поважає 

історичну, ціннісно важливу позицію інших сторін. Тобто, всі християнські 

церкви володіють істиною, оскільки кожна з них пов’язана зі своїм власним, 

унікальним, історико-культурним соціальним досвідом. Даний 

гносеологічний підхід є значним інтелектуальним досягненням сьогодення, 

що відкриває широку перспективу для концентрації на загальних соціальних 

проблемах та пошуку спільних шляхів їх вирішення. 

У теоретико-релігієзнавчому контексті толерантність виступає як ідеал 

соціальних взаємин, які визначаються відкритістю один до одного, тобто 

гармонії взаєморозуміння світоглядів і одночасно, як діяльна компетентність 

володіння культурним багажем релігії в умовах постсекуляризму [74, с. 42]. 

Толерантність як терпимість до іншого, містить у собі пасивне прийняття 

навколишньої реальності, непротивлення їй та може виступати в якості 

методологічної основи на шляху до плюралізму. Міжрелігійний діалог вже 

вимагає набагато більшої активності, залучення в процес і вміння спілкуватись 

і сприймається як ефективний спосіб мирного вирішення міжрелігійних та 

соціальних конфліктів. О. Кисельов, досліджуючи феномен екуменізму в 

сучасному християнстві, приходить до висновків, що останнім часом рівень 
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толерантності екуменічних відносин указує на існуючі перспективи 

християнської співпраці саме навколо соціальних питань, зміцнюючи 

соціальну інтеграцію та стабільність [224, с. 80]. 

Досить важливим є те, що в сучасному глобалізованому 

плюралістичному світі, крім християнства, існують і інші великі світові релігії, 

які сповідують власні соціальні ідеали, поставлені на службу життя людини і 

суспільства. Тому перспективним для світового екуменізму є широке 

залучення до участі в діалозі не тільки послідовників християнського 

віросповідання, а й лідерів всіх провідних релігій світу. Особливої уваги 

вимагає діалог між християнами і мусульманами як на локальному, так і на 

міжнародному рівнях, що викликані складними світовими інтеграційними 

процесами та конфліктами, що визрівають на релігійному ґрунті. 

Основні стереотипи ісламу в християнській свідомості, які багато в чому 

визначають характер традиційного ставлення до мусульман сьогодні, 

виробляються саме в епоху Середньовіччя, в період найбільш інтенсивних 

культурних запозичень. Пошуки можливих форм взаємодії християнських 

церков з ісламом, особливо в мусульманських країнах, здається найбільш 

складною проблемою сучасної Церкви. 

У ставленні до нехристиянських релігій Католицька Церква 

кардинально змінює напрям курсу, якому вона слідувала протягом багатьох 

століть. Вона з великою повагою розглядає все, що істинно і свято в інших 

релігіях, той образ діяльності і життя, ті приписи і вчення, які несуть істину і 

просвіту людям. Тому вважає необхідним звертати увагу, перш за все, на 

соціально-культурні цінності, що об’єднують людей і що ведуть до їх 

взаємодії для спільної справи із збереження і підтримки соціальної 

справедливості, моральних цінностей, миру і свободи. 

Перш, ніж розглядати діалог з ісламом, слід нагадати, що міжрелігійний 

діалог підпорядковується правилам дійсного діалогу, він має свою мету, інтерес 

та націлений на певні практичні результати. Для мусульман у нинішньому 

контексті невизначеності і релятивізму особливо великим ризиком є досягнення 
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згоди із християнством. Тобто, неодмінною умовою цілесправжнього 

міжрелігійного діалогу є вірність самому собі та своїй власній вірі. Без сумніву, 

це і є головна проблема діалогу між християнами і мусульманами. Мусульмани 

не вважають за потрібне краще пізнавати «чужу» віру, визнаючи рівність 

учасників діалогу, що створює крайню напругу між внутрішнім переконанням 

мусульманина в істинах свої віри і тим, що співрозмовник також володіє 

істиною і при цьому належить до іншої, але також істинної релігії. Тому 

мусульманським мислителям складно примирити власну віру і позицію діалогу, 

адже вони переконані, що міжрелігійного діалогу не існує взагалі, а є лише 

зустріч конкретних релігій [171, с. 127-128]. 

Найбільш вдумливі релігійні мислителі Сходу все більше 

усвідомлюють, що пошук шляхів міжрелігійного діалогу відповідає сучасним 

умовам релігійності й може вестися лише за умови свободи від конфесійної 

ненависті і винятковості [174, с. 111]. Сучасний плюралістичний, 

глобалізований світ неминуче приводить мусульманську свідомість до 

проблем секуляризації і діалогу релігій. Відомий шиїтський богослов С. Наср 

зазначав: «Уже в силу контактів із сучасним світом, який в один і той же час 

руйнує замкнутий релігійний світогляд і створює широкі можливості для 

пізнання інших релігійних традицій, серйозний діалог ісламу з іншими 

релігіями стає необхідністю» [41]. 

Не дивлячись на багатовікові протистояння, намагання побудувати 

діалог між християнами та мусульманами у сучасному світі, відбувається у 

точках дотику, де все більше розглядаються виклики та протиріччя сучасного 

світу, які недооцінюються віруючими, особливо консервативних переконань 

[463, с. 545]. Тому богословʼя діалогу не обмежується лише сферою 

теоретичного дискурсу, змістом віросповідних формул і доктрин. Така 

богословська зустріч є діалогом «у багатьох вимірах» пошуку практичних 

шляхів взаєморозуміння з віруючими інших релігій. Християнство не 

розглядається у відриві від інших релігій, адже знайомство з їх змістом і 

зовнішніми формами вияву допомагає краще зрозуміти історичність 
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християнської істини та процесуальний характер міжрелігійного діалогу як 

світової події [98]. Важливим є те, що міжрелігійний діалог не обмежений 

тільки релігійним виміром, а враховує й інші соціальні аспекти [175, с. 27], до 

яких можна віднести: по-перше, шлюб, сім’ю і продовження роду, які є 

першими суспільними цінностями; по-друге, співвідношення віри і культури, 

традицій; по-третє, розвиток соціально-економічної сфери на благо людини та 

усунення соціально-економічних диспропорцій; по-четверте, політичне життя 

суспільства за участю усіх громадян та захист їх прав та свобод; по-п’яте, 

забезпечення мирного співіснування та підтримка міжнародного 

співробітництва в усіх сферах [91, с. 548-549]. 

Навіть побіжний погляд на соціальне вчення Православної та 

Католицької церков дозволить нам побачити, що точки дотику та перетину 

збігаються в моральних і соціальних питаннях, в таких традиційних цінностях 

як сімʼя, народження і виховання дітей, цілісність шлюбу та багато інших. 

Незалежно від успіхів або невдач богословського діалогу, незалежно навіть від 

особистих вподобань, регіональних відносини, де є труднощі у взаєминах, це 

реальне поле, на якому релігії сьогодні можуть і повинні взаємодіяти між 

собою, виходячи зі стратегічної задачі, оскільки мова йде про майбутнє 

людства. 

Не дивлячись на відкриту ворожість, яка мала місце у минулому, 

зумовлену політичними та релігійними факторами, християнство та іслам 

мають значний потенціал до відкритості й діалогу. На початку XXI століття 

прогрес відносно розуміння пророчого служіння, Слова Божого, 

співвідношення релігії та суспільства, перспективи діалогу мусульман і 

християн пов’язаний з розвитком теології доби постмодерну, яка 

використовує принципи постметафізичного мислення [367]. Однак для 

мусульман Коран самодостатній і не потребує додаткових коментарів. І 

спеціальні богословські дискусії можна розглядати як свого роду «Третій 

Заповіт» (тобто Коран), що дозволить вплинути на адекватне сприйняття 

метафізики Корану серед немусульман. 
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Сьогодні не випадково про іслам говорять на планеті більше, ніж про 

будь-яку іншу релігію. В даний час мусульмани втягнуті в діалог для пошуку 

шляхів розвитку в сучасному світі, кризу якого поглиблюють екстремісти як 

на Близькому Сході, так і на Заході, де сильні позиції «прогресивного ісламу». 

Релігійний екстремізм – це релігійна діяльність, яка виражається виходом за 

рамки, нормативні межі дозволеного, в межах яких зберігається власна якість. 

Оскільки екстремістська діяльність розгортається в соціумі і являє собою 

систему дій, то, зрозуміло, вона переходить межі конкретних соціальних норм 

закону, моралі, етикету тощо. У той же час для суб’єктів екстремізму ці дії або 

не суперечать релігійним нормам, або завдяки особливій інтерпретації 

випливають з них. При цьому фанатизм як цілепокладання екстремістських 

виступів не враховує правові наслідки його прояву як протиправного, 

суспільно небезпечного діяння. 

Слід врахувати, що іслам є найбільш швидко зростаючою релігією в 

Європі, де чисельність мусульман за останні тридцять років збільшилася 

втроє. У безперервному діалозі з західною культурою, філософією і 

християнським богослов’ям іслам охоче звеличує ідеали свободи, рівності і 

братерства, але наполягає на тому, що їх слід доповнити ідеалами власної 

спільності. Тому сьогодні можна все більше стверджувати про те, що в XXI 

столітті у міжрелігійному діалозі головні ролі починає відігравати ісламський 

фактор. 

Необхідним компонентом вироблення соціального ідеалу і суспільного 

діяння з побудови громадянського суспільства є іудео-християнський діалог. 

Католицька та Православна церкви, визнавши свої історичні помилки і 

відмовившись від наміру «перехрестити» іудеїв у християнство, сприймають 

іудаїзм як самобутньою релігією. Цивілізований світ почав усвідомлювати, що 

європейська християнська традиція є не виключно християнською, а все ж 

іудео-християнською [162]. Тому християнсько-іудейський діалог неможливо 

відокремити від питань внутрішньо-християнського і внутрішньо-іудейського 

діалогів, які уже давно відбуваються. Вже багато століть іудеї живуть в 
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культурному середовищі, яке сприймається як «християнське», що надає 

міжрелігійному діалогу особливої риси, яка докорінно відрізняє його від 

інших, що ведуться між «різними». Якнайкраще вони відображені в формулі: 

«з’єднаємося воєдино, в вірі і в справах» як взаємини, побудовані на межі між 

докором в єресі і соціальною спільністю. Отже, важливим є те, що парадигми 

релігій іудаїзму, християнства, ісламу, на думку М. Граль, відносяться не 

тільки до релігійної сфери життя, а до людського співіснування, по суті, маючи 

політичне, громадське і етичне значення [135, с. 16-17]. 

На думку ізраїльського філософа Шломо Пінеса, взагалі безпідставно 

розглядати історію як автономне, «герметичне» існування релігій. Найбільш 

важливим фактором «феномена Пінеса» є упор, зроблений вченим на 

«нервових вузлах» глибинні зв'язки між суміжними культурами та релігіями: 

іудаїзму, християнства, ісламу тощо. «Якщо настанови релігії вже не 

володіють авторитетом і свобода сприймається як найвища цінність 

людського існування (або, принаймні, одна з вищих цінностей), то виникає 

необхідність в якомусь новому авторитетному джерелі, який дозволив би 

регулювати життя суспільства і держави без шкоди для свободи» [338]. 

Тому метою діалогу трьох релігій сьогодні не є протиставлення, 

обопільне завоювання один одного, змішання чи якась вища єдність, а як 

усвідомлення того, що можна і потрібно говорити один з одним, сприймати 

один одного для загального суспільного блага. Адже діалог між ними, попри 

цілком очевидні досягнення, підійшов до такої межі, переступити яку для всіх 

сторін неможливо без загрози для визначальних принципів їхньої доктрини. 

Поряд із цим можна бути впевненим, що місце зустрічі доктринальних ліній 

цілком можлива. Ніяка формула визнання кожною з сторін своїх помилок, 

отримання доказів нової істинності, торжества одноосібного переможця, чи 

цілковита поразка не стане рішенням багатовікових проблем. Перемогою для 

всіх, в першу чергу для іудеїв і християн, на думку М. Мариновича, буде свято 

не якоїсь спільноти, а Бога [279, с. 72-73]. Тому діалог в цьому контексті – це 

більше, ніж виправлення колишніх помилок, наприклад, антисемітизму і 
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голокосту ХХ століття. Цінність діалогу нині піднімається над рівнем звичайної 

доброчесності й носять якісно інший характер, що полягає у прагненні до 

спільної діяльності, яка могла б принести користь суспільству, вирішувати 

численні проблеми пов’язані з убогістю, бідністю, безпритульністю та 

безробіттям, проблеми захисту навколишнього середовища, використання 

обмежених земних ресурсів, збереження фауни, розвитку чесної торгівлі та 

конкуренції тощо [464, с. 293]. 

Видатний діяч екуменічного руху, професор порівняльної історії релігії і 

теології Марбургського і Мюнхенського університетів Ф. Хайлер у своїх 

дослідженнях намагається відшукати такий пласт досвіду релігійного життя, де 

виявляється духовна єдність людства. Незважаючи на свою прихильність до 

католицизму, він цікавиться не тільки християнством, а й східними релігіями та 

доводить необхідність релігійно-практичної мотивації не лише діалогу, а й 

об’єднання всіх релігій в єдину всесвітню церкву. Релігії можна побачити як 

одне ціле, використовуючи феноменологічний метод, рухаючись по шляху, що 

утворює безперервні лінії дотику. Такий процес відбувається в межах трьох 

концентричних кіл, що представляють собою три суб’єктивні світи: світ 

зовнішніх проявів релігії, тобто інституційний елемент релігії. Він розділений 

на три частини: священні об’єкти (сакральні простір і час, священні числа, 

священні дії і т.д.); священні слова (священні тексти, слово Боже, ім’я Бога, 

міфи, пророцтва, доктрини, молитви, звернення до Бога і т.д.); святі і священне 

співтовариство. Другий – це світ духовних уявлень, тобто мислимий, оповідний 

елемент релігії. Світ духовних уявлень, пов’язаних з невидимим Богом і його 

видимими справами. Третій – це світ психічного досвіду, тобто містичний 

елемент релігії. В його основі перебуває об’єкт релігії – божество, божественна 

реальність, що сприймається тільки через зовнішні прояви – пов’язаний з 

індивідуальним досвідом, що відкривається людині у вигляді благодаті, істини, 

порятунку, любові, ідеалу Бога невідомого – абсолюту. Світ досвіду відображає 

особисте ставлення людини до священного об’єкту і пов’язаний зі світом вищих 

цінностей [484, с. 171]. 
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Міжхристиянський діалог все більше потісняється питанням 

міжрелігійного діалогу, ініційованого в релігійно-філософських ідеях східних 

місіонерів, які прагнули охопити служителів та віруючих усіх існуючих у світі 

релігій і вір, культів, сект, груп, а у кінцевому, хоча і віддаленому підсумку 

мислилося об’єднати їх усіх в Універсальну Релігію всього людства. 

Християнський діалог з духовною культурою Східної Азії давно вже вийшов 

за поріг західних християнських місій на Сході, ставши глобальним 

культурним явищем. На початку XXI ст. азіатський світ товарів і послуг, 

досягнень у сфері технологій та менеджменту і побіжно носіїв духовної 

культури все частіше виходить за географічні рубежі цивілізацій. Сьогодні 

практично неможливо ототожнювати лише західну культуру із християнством 

без врахування східних релігійних традицій. Сучасні християни Сходу 

працюють над створенням національно забарвленої теології, що сягає 

корінням в історію місіонерського етапу становлення китайських та інших 

церков [267]. 

Отець Лео Лефебюр, професор богослов’я Джорджтаунського 

університету у Вашингтоні, фахівець з порівняльних досліджень різних 

релігій та питань міжрелігійних відносин пов’язує екуменізм із найбільш 

активними суб’єктами міжхристиянського діалогу. Але він переконаний, що в 

сучасних умовах пошук взаєморозуміння не повинен відбуватися тільки 

всередині однієї релігії (міжхристиянський чи міжцерковний діалог). Головною 

для нього є ідея світового екуменізму, до якого повинні долучатися не тільки 

спеціально створені церковні інституції, але й інші світські об’єднання, які не 

обмежуються християнським віросповіданням.  

Найбільш необхідним і перспективним Лефебюр бачить діалог між 

християнами і мусульманами як на міжнародному, так і на локальному рівнях. 

Але вирішення важливих соціальних питань та вироблення сучасних ідей 

соціального блага буде можливим при широкому залученні до участі в діалозі 

основних релігій (християнство, іудаїзм, буддизм, іслам, індуїзм та ін.) та їх 

лідерів або уповноважених осіб. Але тут в теоретичній площині виникає 
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суперечність про можливість діалогу саме між релігіями. Поняття «релігія», 

доводить канадський теолог У. Сміт, – це західноєвропейська ідея, і неможливо 

ініціювати діалог між всіма, так званими «релігіями». На доктринальному та 

інших рівнях діалог можливий і потрібний лише в межах християнства. 

Християнство – це історико-культурний контекст взаємин людини з Богом, і 

його істина пов’язана саме з вірою індивіда, а ритуали, мораль тощо важливі не 

самі по собі, а лише у зв’язку з вірою. Тому і діалог між конфесіями розуміється 

як процес проникнення «від віри до віри» і взаєморозуміння через поглиблення 

і взаємозбагачення особистої віри [484, с. 172-173]. 

Не існує єдиної думки також і щодо ефективності діалогу релігій. Так, 

навіть тоді, коли будуть подолані, задавалося б, непереборні богословські 

перешкоди, залишиться нескінченна кількість малих відмінностей. Тому, за 

оцінкою сучасного найвпливовішого американського богослова, філософа 

ХХ ст. Джона Б. Кобба молодшого, діалог між різними релігійними 

традиціями має величезне значення лише в сфері таких сучасних проблем, як 

економіка і політика. Особливе занепокоєння у Кобба викликає насування 

екологічної небезпеки, метафізика якої вплітається в органічну єдність з 

навколишньою дійсністю і виявляється досить корисною для роздумів. 

Турбота про екологію змусила Кобба звернути увагу і на економічну ситуацію 

в світі, яка потребує вийти за рамки зосередженості на окремій людині і 

міркувати з точки зору всього суспільства, а людини як частини соціуму і її 

відносин з іншими людьми. Таким чином, міжрелігіійний діалог має 

концентруватись на питаннях політики і економіки, змусивши їх піклуватись 

не про інтереси окремо взятої людини, а опікуватися проблемами всієї 

павутини життя [419, с. 210]. 

Для нас сьогодні важливо прислухатися до обох повчальних голосів 

історії. З одного боку, Церква, що не вміє вчасно реформуватися, приречена 

на розколи. З іншого боку, Церква, що у своєму постійному реформуванні не 

вміє вчасно зупинитися, стає заручницею мінливості швидкоплинного часу. 

Отож, на думку М. Мариновича, усі християни потрібні одне одному, щоб 
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щедро ділитися своїми чеснотами, взаємно коригувати свої позиції та взаємно 

доповнювати свої ущербності [278, с. 26]. Тому, на думку Н. Іщук, сьогодні 

питання діалогу – це питання виживання для Церкви. Причому вона повинна 

бути як «діалогом у собі», так і «діалогом для нас» – бути – діалогічною 

структурою в інтенції до діалогу зі світом [204, с. 258]. Заяви про готовність 

до діалогу і сам факт його розгортання, ще не є свідченням його 

результативності. Без дотримання вироблених сукупності умов, принципів та 

правил поведінки сторін функціональний потенціал діалогу безглуздо 

втрачається. 

В документах Всеправославного собору реальна дієвість та 

результативність екуменічного руху пов’язується з виходом за межі 

міжхристиянської полеміки й дискусії. Сучасний і майбутній екуменічний 

діалог важливий на рівні вирішення соціальних питань. Він повинен вестися 

партнерами не заради формальних досягнень, а можливого і необхідного 

компромісу у питаннях перспективного взаємного співіснування і 

співробітництва. Діалог послідовників різних віросповідань в умовах спільної 

соціально активної діяльності неминучий і веде до безконфліктного 

співіснування в єдиному суспільному просторі. Взаєморозуміння і спільність, 

навіть об’єднання в різноманітних сферах для вирішення соціальних проблем 

забезпечує зближення окремих християн та поглиблює комунікацію 

християнських організацій та церков. Вона стосуються досить широкого кола 

питань, що викликають тривогу людей і спільнот незалежно від їх конфесійної 

приналежності [291]. 

Важливими та перспективними результатами екуменізму є збереження 

своєї релігійної самобутності та установлення напрямків позитивних 

соціальних змін на основі спільних універсальних християнських цінностей та 

ідеалів. Любов, свобода, мир, милосердя, справедливість, засудження гріхів 

притаманні всім конфесіям і конструктивно допомагають зорієнтуватись 

людині в цінностях особистого і суспільного життя. В першу чергу, це 



 

 

251 

стосується формування стійких морально-етичних координат світової системи 

правових, політичних, економічних відносин. 

Екуменічні діалоги різними способами стали підтвердженням 

правомочності цієї ідеї. Зв’язок з церквами і церковними спільнотами існує не 

тільки в теорії, але і в реальності, що розкривається на практиці, адже досвід 

показує, як говорить В. Каспер, що «об’єднує нас набагато більше, ніж те, що 

все ще, на жаль, нас розділяє» [212, с. 73]. Соціальна обумовленість релігії та 

адаптація до нових умов сучасної цивілізації, а не обмін позиціями дозволить 

виявити діалогічний потенціал не як спосіб виживання, а як формат 

усвідомлення внутрішніх змін. 

На завершення потрібно сказати, що принциповий інтерес сучасного 

екуменізму спрямований на пошук шляхів формування органічної 

християнської єдності в сфері соціальних питань. Жорстка полеміка між 

християнськими церквами бачиться неефективною для вирішення соціально 

важливих і духовних проблем нинішнього світу. Дієвість та результативність 

екуменізму в соціальній площині підтверджується готовністю нових та 

традиційних християнських релігійних організацій до взаєморозуміння і 

діалогу для сталого розвитку соціальної царини. Формування ідей ідеального 

суспільного устрою на основі християнських цінностей та істин є суттєвим 

аргументом у конструюванні аксіологічних пріоритетів сучасного і 

майбутнього суспільства. Воно залежить від того, наскільки певні аспекти 

суспільного життя визнаються безперечними, а окремі з них потребують 

удосконалення. Збереження християнськими церквами і богословами власної 

релігійної самобутності та переосмислення відношення до нинішніх 

пріоритетів суспільного життя з метою формування позитивних духовно-

моральних координат соціальних змін веде до визрівання спільних стійких 

основ християнського соціального ідеалу. 

 

3.3. Просвітницько-виховна місія церкви як духовна основа 

діалогу із суспільством 



 

 

252 

 

Служіння на благо суспільства як мета всього життя сьогодні звучить 

настільки благородно і привабливо, що приймається та оголошується в якості 

найважливішого морального і практичного принципу багатьма традиційними 

і новими релігійними організаціями, навіть із самими егоїстичними 

настроями. І тому, на думку Анрі Любака, до «місійних праць покликані всі, і 

це покликання, безсумнівно, в основі своїй найменш певне, але найбільш 

серйозне і загальне» [269, с. 181]. Християнські церкви, маючи багатий досвід 

роботи у суспільному середовищі, намагаються не лише служити людству, 

реалізуючи свої покликання, але й виконувати просвітницько-виховну місію, 

яка є унікальною за значенням, змістом і формами вияву у формуванні 

суспільних ідеалів. 

З концептуального погляду важливе значення для дослідження має 

робота доктора богослов’я П. Пеннера «Навчіть всі народи» [336], яка по своїй 

суті є фактом і закликом до нового місіонерського мислення. Його ефективним 

інструментом автор вважає вдосконалення, розвиток і відтворення системи 

богословської освіти в умовах місіонерської ситуації, що виникла на початку 

третього тисячоліття. Важливість для вітчизняної академічної науки та 

українського суспільства даної роботи полягає в тому, що автор намагається 

окреслити тенденції розвитку богословської освіти як місії на 

пострадянському просторі та її вплив на формування суспільства. Місія 

богословської освіти розуміється як велике доручення Ісуса християнам у 

пошуку учнівства. Адже під час навчання і виховання учні здобувають не 

тільки певні інтелектуальні і моральні чесноти, а й пізнають Добро як ціле, що 

відображає божественне начало. Біблійна історія є підтвердженням 

важливості концепції місії Бога як головної основи для всієї системи релігійної 

освіти, що є необхідною умовою нових стратегій місіонерської роботи для 

християнських церков. 

У сучасних християнських мислителів визріває думка про місійне 

покликання церковного служіння, релігійної (богословської) освіти та 
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християнського виховання у всіх відомих формах. Грецький біблеїст, 

професор П. Васіліадіс [106], досліджуючи місію Церкви, головний акцент 

робить на богословську освіту. Він вважає, що для забезпечення ґрунтовного, 

послідовного, дієвого, результативного й істинного служіння на місцевому та 

світовому рівні потрібний широкий розвиток і вдосконалення богословській 

освіті, для відстоювання важливості богослов’я для вчених, Церкви і 

суспільства взагалі. Маючи справу здебільш з агностичними упередженнями 

сучасних людей, сьогодні найбільш авторитетним християнським 

проповідникам і богословам, пояснюючи Одкровення і Святе Письмо, 

доводиться звертаються переважно до внутрішнього досвіду, а не до розуму 

аудиторії. 

Ціннісний зміст служіння та просвітницько-виховної місії закладений у 

словах Ісуса Христа: «Тож ідіть, і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім’я Отця, 

і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що Я вам заповів. І ото, 

Я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку! Амінь» (Мт. 28: 19-20). 

Запрошення Ісуса слідувати за ним є завдання для учнів – передати суть свого 

учення всім людям. Заповідана Христом місія Церкви полягає в тому, щоб 

насаджувати і плекати в душі людини почуття і усвідомлення того, що кожен 

є членом Церкви Христової й тому слугою всіх людей. Тож найголовніший 

обов’язок Церкви – готувати християн, як священство, так і мирян, до 

учительської школи життя. 

Християнський труд, який можна розцінювати як служіння людям у 

співпраці з ними, пов’язується з особливою увагою до виховання дітей і 

молоді в школах різного типу. Цей засіб боротьби з «неуцтвом», підготовки і 

розвитку християнської молоді, спрямований на піднесення людської гідності 

і створення більш гуманного суспільства [151, с. 59]. Навчально-виховна 

праця стосується не тільки діяльності освітніх закладів, а й специфічної роботи 

всіх священників. Вважається, що вивчаючи філософію і богослов’я, майбутні 

пастирі повинні зуміти краще пізнати й оцінити власну культуру, усвідомити 

стосунки між різними традиціями, релігіями та християнством. Тому особливо 
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важливу увагу в навчальних закладах приділяють психолого-педагогічній та 

моральній підготовці священників, враховуючи історію, цілі й методи місійної 

діяльності в тій чи іншій країні, а також особливі соціальні, економічні й 

культурні умови проживання [151, с. 65]. Звичайно для правильної і 

планомірної просвітницько-виховної місійної роботи треба глибока наукова 

підготовка до виконання своїх завдань, особливо, наголошується в Декреті про 

місійну діяльність Церкви, до діалогу з нехристиянськими релігіями і 

культурами [151, с. 80-81]. Недаремно Католицька Церква має розгалужену 

мережу вищих навчальних закладів, факультетів та різних шкіл, які надають 

якісну освіту та дозволяють отримати фундаментальні наукові знання з 

багатьох богословських, філософських та гуманітарних предметів. 

Православна Церква не зводить євангелізацію до проповідування, 

поширення доктрини і просвітництва, пов’язуючи його з навчанням і 

вихованням. Вона наголошує про свою особливу суть як молитовну спільноту, 

тож центральним осердям православної місії вважається літургія. Для 

більшості освічених, в першу чергу молодих людей, не зрозуміла місіологія, 

що обґрунтовує богослужіння як метод місії. Проте критичний розгляд цих 

аспектів православного богослов’я означає порушення його цілісності і 

фундаментальності. Сьогодні, стверджує Джеймс Дж. Стамуліс, критичність у 

підході до такої місійної діяльності рівномірне запереченню православ’я [418, 

с. 283, 290]. Місію Православної Церкви акцентовано на стримуванні 

негативних процесів глобалізації, на протистоянні псевдорелігіям, 

псевдохристиянським культам і атеїзму, який знову заявив про себе. Тому 

місія спонукає до єдності і в співпраці в царині богословської і релігійної 

освіти. Сьогодні жодна наука, в тому числі і православне богослов’я, не може 

розвиватися в замкнутому ідеологічному просторі, не враховуючи кращі 

досягнення богословської науки і методології, використовуючи напрацювання 

світської науки і техніки [437, с. 331]. 

Християнські церкви принципово різняться в розуміння суті 

християнської місії. Православні церкви більше дбають про охорону своєї віри 
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і святості, піклуються про традиції, історичну минувшину, свій народ і свою 

територію та не надто схильні до прозелітизму, що більш характерний для 

історії Католицької Церкви, яка сьогодні приділяє значну увагу місіонерству, 

добре усвідомлюючи досвід минулого і дбаючи про належне майбутнє. 

Вважає прозелітизм негативним явищем для сучасної просвітницько-виховної 

місії і перешкодою на шляху досягнення позитивних якісних результатів. 

Ці розбіжності в поглядах на просвітницько-виховну місію мають не 

лише богословську основу, а й важливий соціологічний вимір. Внутрішня 

культура і політика церков у Східній Європі, здебільшого, ще не 

пристосувались до сучасних постмодерних ідей. Суспільні зміни у багатьох 

країнах Східної Європи знаходяться у фазі переходу або на початкових етапах 

формування сучасного суспільства. Для них характерні соціальні конфлікти, 

непорозуміння, протести як важливі соціальні чинники проти старого 

соціального статус-кво на користь більш гнучких і плюралістичних 

демократичних соціальних структур. 

Дух місіонерства традиційно притаманний протестантському світу. 

Протестанти застосовують всі можливі, морально виправдані методи і засоби, 

від сучасних технологічних засобів масової інформації, до практики 

індивідуального проповідування «від будинку до будинку». Наприклад, в 

офіційному документі «Основи соціального вчення Церкви християн 

Адвентистів Сьомого Дня в Україні» [321], неодноразово наголошується, що 

в зв’язку з глобальними проблемами сучасності віруючі повинні докласти 

максимальних зусиль до розв’язання цих проблем, зробивши акцент на 

посиленні євангелізаційної місії. Людина власними зусиллями без допомоги 

Бога не може подолати труднощі. «Прийди до Христа!» – це єдиний шлях до 

індивідуального і колективного спасіння, гідного існування людини і 

побудова справедливого суспільства. Тобто протестантам властиві такі риси 

як соціальний євангелізм, відкритість до суспільства і соціальна 

відповідальність [94]. Для протестантів, які наголошують на особистому 

наверненні соціальне тлумачення місійних обов’язків, яке раніше було не в 
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пошані як небезпечне і здатне збити з пуття, отримало значно вищий статус. 

Сьогодні вони переконують, що християнська місія тягне за собою «не тільки 

євангелістичну, а й соціальну відповідальність». Непрозелітична місійна 

діяльність і євангелізм з метою вдосконалення людського суспільства 

«пов’язані одне з одним, але водночас – цілком незалежні. Кожне стоїть на 

власних ногах... Жодне не є ані засобом, ані навіть виявом іншого. І те, й те є 

метою у собі» [127, с. 307-308]. 

Про беззаперечні успіхи просвітницько-виховної місії сучасних 

протестантських церков говорить Р. Соловій. У свої роботі «Виникаюча 

церква», досліджуючи ключові проблеми сучасного християнського 

богослов’я, він стверджує, що в умовах постмодерну змінюється сама 

концепція «місіонерської церкви». Тобто «християнська місія розглядається 

не як один із багатьох видів діяльності Церкви, а як фундаментальна причина 

її існування» [406, с. 76-77]. Для підтвердження своїх слів він використовує 

роботи Ю. Мольтмана, який вважає, що богослови вносять суттєві корективи 

в еклезіологію, доводячи, що не Церква має місію, місія не походить від 

Церкви, а навпаки – місія Христа створює Церкву. Церква служить та 

проповідує не лише для просвітлення християн і зміцнення їхньої віри, а 

охоплює всі її види діяльності, щоб донести Слово Боже до всіх, в тому числі 

невіруючих [38]. 

Серед християнських мислителів, які глибоко усвідомили необхідність 

пошуку нових шляхів служіння та сповіщення Євангелія у сучасному 

плюралістичному світі, на особливу увагу заслуговує англійський місіолог 

Л. Ньюбігін. Він підкреслює, що нині християнське богослужіння, 

просвітництво та служіння не можна розглядати як релігійну діяльність всієї 

громади. Церква змушена дедалі більше визначатись як теоретично, так і на 

практиці як орган, відмінний від спільноти в цілому, і тому розмірковувати 

над власною природою. Дійсною є лише Церква в місії. Сьогодні Церква, яка 

не є місією спільно з іншими церквами не може називатися Церквою, адже 

місія – це не те, чим Церква займається, це – її сутність [42]. 
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Християнські церкви, які представлені в усьому світі, стоять перед 

викликом зустрічі не лише з новими людьми, народами, релігіями, традиціями, 

переконаннями, а з єдиним і глибоко розцерковленим світом. І ця реальність 

незаперечно потребує сьогочасної богословської і духовної відповіді. 

Повторення та використання старих методів місії як вищості християнської 

цивілізації щодо представників всіх народів і культур неможливе через потужні 

світські тенденції сучасного світу, з якими потрібно рахуватися. Нові стратегії 

просвітницько-виховної місії Церкви повинні зробити її ефективною у 

формуванні ціннісних основ соціального ідеалу. Пошуки останнього привели 

теологію до трактування місіонерства не як окремого аспекту діяльності 

Церкви, а скоріше як здійснення діяльності Бога. 

Під впливом протестантизму формується місіологія Католицької 

Церкви, що виражена, головним чином, в документах Другого Ватиканського 

собору. Його головною темою якраз і було виявлення завдань і місця Церкви 

в сучасному світі. Істотні зміни в світі в ХХ столітті привели до явного 

відставання Церкви від потреб суспільного розвитку, втрати авторитету і 

соціального престижу. В таких реаліях Католицька Церква бере курс на 

«оновлення», щоб довести і продемонструвати світу те, що вона адекватно 

оцінює, розуміє і приймає його в новій якості з усіма наболілими і 

актуальними проблемами і протиріччями. 

Місія розуміється католицькими теологами переважно як євангелізація, 

що спрямована на наповнення «євангельським духом» всіх сфер суспільного 

та особистого життя людей. Починаючи від папи Івана Павла II, Ватикан 

приділяє значну увагу «глобальній євангелізації світу» як відродження 

відкритості й діалогу зі світом. Він претендує на те, щоб бути моральним 

куратором суспільства, не тільки займатися підготовкою ціннісних аспектів 

суспільного буття, а й прямо санкціонувати різні соціальні програми. 

Безсумнівно, вважає Д. Макгавран, що євангельська місіологія здебільшого 

узгоджується з католицькою позицією, і її головна мета визначається як 

служіння проповіді, учнівства і творення церковних громад [37]. 
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Мета місіонерської просвітницько-вихованої діяльності, на думку папи 

Франциска, не може залишатись традиційною на зразок: «так робилося 

завжди». Цілі, структури, стилі й методи євангелізації повинні бути 

переосмислені відповідно з пошуком спільних засобів для її осягнення, адже в 

іншому випадку вони приречені перетворитися на чисту фантазію. Все 

священство під мудрим керівництвом єпископів жертовно, сміливо, без 

обмежень і побоювань повинні завжди шукати кращих способів проголошення 

Євангелія в конкретних умовах, не відступаючи від правди, добра і світла. 

Папа Франциск у своєму першому програмному документі Апостольському 

повчанні «Evangelii Gandium» («Євангельська радість») [20] пропонує 

кардинальне повернення до образу «давньої Церкви». Він переконаний, що на 

результативність проповіді Євангелія впливає те, з якою радістю і надією, 

співчуттям і милосердям, спираючись на факти досвіду «живої віри», а не на 

заборони і покарання вона виголошується людям. Сьогодні з євангельською 

місією спочатку потрібно йти не до друзів і багатих знайомих, а до вбогих і 

хворих, до знедолених і забутих, до тих, які «не мають, чим тобі відплатити» 

(Лк. 14: 14). Тобто новим адресатом Церкви повинна стати безкорислива 

євангелізація убогих. Звичайно, це не означає впадання в крайнощі, але чітко 

наголошує на необхідності «серединного шляху» богословської аргументації і 

блискавичної реакції не лише на зміни в сучасному глобалізованому світі, а й 

на світоглядні та духовно-ціннісні трансформації віруючих. 

Оцінюючи сучасну позицію Католицької Церкви, протестантський 

філософ і богослов М. Черенков стверджує, що нав’язування суспільству 

церковного «порядку денного» можливо тільки на підставі стабільності 

християнського вчення і соціальної практики конституювання християнської 

ідентичності. Католицизм не відміняє явні досягнення демократії і ринкової 

економіки, що засновані на індивідуалістичних цінностях свободи та 

відповідальності, але доповнює їх практикою суспільного життя, ідеалами 

служіння, християнським універсалізмом, етикою «ближнього». «Нові форми 

християнського соціального впливу будуть орієнтовані на майбутнє 
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суспільство. У цьому сенсі вони ні на кого не розраховані, ні на що не 

відповідають, вони самі формують суспільство, в якому вони виявляться, вони 

передують цьому суспільству. Лише в цьому сенсі можливо говорити про 

«нові» форми, які не відштовхуються від існуючої ситуації, але проектують її» 

[470, с. 9]. 

Не можна оминути й питання про співвідношення Церкви і держави, що 

для сучасної людини, здається, практично не існує, адже нинішнє становище 

релігій в демократичній державі є юридично визначеним для розгортання 

роботи Церкви, в першу чергу, вчительства та виховання людей. У 

вітчизняному середовищі, що до цього часу не оговталося від впливу 

протиприродного досвіду, духовно страшної карикатури «квазіатеїстичного 

експерименту», лише формується простір для діяльності християнських 

церков. Постійно діловий компроміс як плата за видимість симфонії у 

державно-церковних відносинах вимагає від Церкви ідейно й технічно 

пристосовуватися до поточних умов соціального життя, створених державами 

на пострадянському ґрунті. Перспективним у служінні і просвітництві 

бачиться діяльність Православної Церкви, яка за об’єктивних умов, 

незважаючи на свою історичну ослабленість, не піддається песимізму і 

продовжує в певній мірі виявляти смиренну турботу про людину. 

Похвальні, хоч і рудиментарні, спроби РПЦ визначити соціальні 

принципи вселенськості власної місії як проповіді для пробудження віри 

відображено в документах: «Основи соціальної концепції» [326] (2000 р.) та 

«Концепція місіонерської діяльності» [253] (2007 р.). В останній визначається, 

що місія властива самій природі Єдиної Святої Соборної і Апостольської 

Церкви. Вона спрямована на порятунок кожної людини і полягає у 

проголошенні Благої вісті всьому світу: «Ідіть по цілому світові та всьому 

створінню Євангеліє проповідуйте» (Мк. 16: 15) [253]. Відзначається, що 

повнота РПЦ протягом тривалого історичного періоду на канонічній території 

Московського Патріархату і за її межами є лише тоді, коли Церква існує для 

інших. Таким чином, фундаментальним предметом богословських і церковно-
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соціальних питань є ті сторони життя держав і суспільств, які пов’язані з 

Російською Федерацією та російським народом. РПЦ на чолі з патріархом 

Кирилом займає агресивну антизахідну світоглядну позицію та сприяє 

активному поширенню державної політики «російського світу» як особливого 

шляху Росії. Така політична ідеологія спрямована на місію з метою 

просвітництва народів, використовуючи методи, за допомогою яких 

поширюється ідея переваг всього російського. 

Сьогодні освічені православні богослови, священники та миряни 

переважно схвально сприймають нову соціальну концепцію, що оприлюднена 

в документах: «Місія православної Церкви у сучасному світі» (2016 р.) [291] 

та «За життя світу. На шляху до соціального етосу Православної Церкви» 

(2020 р.) [176], який покликаний «надати критерії та орієнтири соціальної 

відповідальності Православної Церкви перед викликами та перспективами 

сучасного світу, не нехтуючи при цьому позитивним потенціалом та 

перспективами сучасної цивілізації». Прийняття подібного документа було 

вкрай необхідно вже на рівні всієї повноти Православної Церкви. Відповідь на 

питання, які ставить перед Церквою сучасне життя, можна було дати тільки за 

допомогою консолідації духовних та інтелектуальних сил всіх помісних 

церков. Але, як показує досвід, розуміння сучасної соціальної дійсності в 

різних церквах було і залишаться розбіжним.  

Константинопольський і Московський патріархати по-різному 

дивляться на багато явищ суспільного життя і дають їм різну богословську 

оцінку. Розрив Московського патріархату у євхаристійному спілкуванні з 

Константинополем, формально причиною якого було надання Православній 

Церкві в Україні томосу про автокефалію, почав формуватися вже за багато 

десятиліть до цього і показує суттєві розходження не лише в соціальних 

питаннях. Вони зафіксовані в різних церковних документах і ставлять під 

загрозу можливість збереження єдності православ’я. РПЦ, як і політична еліта 

Російської Федерації, вкрай негативно сприймає останні документи патріарха 

Варфоломія. Відомий державний та релігійний діяч, науковець А. Щіпков 
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вважає ініціативи Константинопольського патріарха «греко-протестантською 

ліберальною модерністською ідеологію і реформізмом» [497]. Вони, на його 

думку, полягають у вбудовуванні богословської освіти, церковного життя, 

християнських цінностей, істин та ідеалів у сферу секулярної економіки 

послуг, тобто підпорядкування законам виробництва, споживання і обміну. 

Провідний православний філософ і богослов, професор Х. Яннарас, 

визначаючи фактичне полонення православного богослов’я західними 

категоріями мислення, вважає, що «християнські церкви і конфесії відіграють 

в посткомуністичній Європі маргінальну роль. Навіть у релігійно активних 

народів їх релігійність зводиться до суто приватних сторін життя. Вони 

черпають із релігії особисті «переконання» і етику індивідуальної поведінки, 

але не зміст і порядок своїх потреб» [507]. Х. Яннарас занепокоєний тим, що 

повсякденне життя людини цілковито визначається ідеями, які диктує панівна 

культура споживачів. І разом з тим церкви, зорієнтувавшись в нових умовах 

сьогодення, «модернізують» свою культову практику, але не створюють 

такого духовно-ціннісного продукту, що міг би сприяти соціальному розвитку 

і формуванню універсального світогляду, який би став творчим стимулом для 

різного роду політичних, соціальних і виробничих відносин, мистецтва та 

більш тісного спілкування між людьми.  

Церква повинна розуміти сучасну антропологічну деградацію, яка 

підживлюється ілюзією, що всі труднощі можна вирішити, користуючись 

тими ж критеріями і методами, якими досягалися успіхи раніше. Тому 

повернення до старих єпархіальних та парафіяльних форм організації життя 

людини не матиме перспектив для церковного буття. Ні ідеологія, ні мораль, 

ні страх, а лише соціальний розвиток повинен стати домінантою для 

вироблення соціального ідеалу, побудованого на відносинах живого 

спілкування. Щоб парафія і єпархія стали місцем об’єднання та спілкування 

особистостей, потрібна радикальна зміна еклезіологічних поглядів переважної 

частини християнського світу. У цих питаннях Православна Церква може 

органічно використовувати досвід Римо-католицької та протестантських 
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церков. Але слід зрозуміти, що ніякі плани, ні тим більше форсування подій, 

не дозволить ні православним, ні католикам, ні протестантам відкинути свої 

принципи, для встановлення і історичного закріплення яких були потрібні 

століття [507]. 

Відродження місії Православної Церкви також відбувається в атмосфері, 

що сприяє здоровій науково-богословської дискусії з найбільш актуальних 

питань сучасного церковного та суспільного життя. Фундамент богослов’я, 

життя і місії Церкви закладає духовно-релігійна освіта, що спрямована на 

введення в обіг основних досягнень сучасної світової вченості. Але 

використання навчально-виховних методик та методологічних праць, 

створених на перетині XIX-ХХ сторіч, робить православну просвітницько-

виховну місію неконкурентною з напрацюваннями протестантських, 

католицьких і світських вчених. Ефективність просвітницько-виховної місії 

Церкви прямо залежить від застосування сучасних інноваційних досягнень у 

підготовці своїх послідовників для служіння суспільству, демонструючи і 

словом, і ділом своє покликання [418, с. 76]. 

Головною перешкодою на шляху повернення довіри до Православної 

Церкви, на думку І. Майєндорфа, є суттєва неузгодженість між вченням про 

Церкву і тією реальністю її життя, яка очевидна як для християн, так і для 

людей інших світоглядних переконань. Демонструючи свій опір нав’язуванню 

західної парадигми, православ’я розвивається, мимоволі переймаючи досвід 

західної політики і економіки, заснованої на багатовіковій вкоріненості 

суспільства в протестантській етиці [283]. При цьому спроби внести щось 

свіже у духовні начала життя, в деякому сенсі оновити християнське вчення, 

рішуче відкидається як спотворення християнської істини. 

У цілому в суспільстві, де досить помітна моральна невизначеність, 

безформність, безособовість, бути членом Церкви – велика відповідальність, 

що показує особистий характер виконання християнських зобов’язань. Тому 

сучасна людина не зовсім бажає приймати ввесь християнський досвід, 

відомий людству вже дві тисячі років. Особа, усвідомлюючи себе вільною, 
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активною, сильною, творчою сприймає християнство як абстрактно-

філософську теорію життя, яку можна переробляти на свій смак, уникати 

обмежень і заборон, намагається пристосовувати християнські ідеали на свій 

розсуд, віднайти у християнстві те краще, що можна використати у власній 

життєдіяльності. Але так не має бути, коли хтось намагається зробити 

християнство більш простим, зрозумілим, доступним, зручним та посильним 

для себе, при цьому не порушуючи власних звичок і переконань. І це, почасти, 

не зрозуміло тому, хто всім своїм розвитком, освітою і самим життям 

зріднився з істинами християнства, кому нелегко відмовитися від звичного 

складу мислення і звичних ідеалів. 

Піклуватися про майбутнє християнських церков – це піклуватися про 

молодь, неодноразово наголошував папа Іван Павло II. Це важливо для всіх 

поколінь, для кожної людини, для малих спільнот, всього суспільства і 

особливо важливо для Церкви – хранительки істини й основних цінностей. 

Молодь є уособленням молодості народів і суспільства, родин і всього 

людства, а одночасно дозволяє молодіти Церкві, адже молодість є здобутком, 

який належить усім. На молодість покладається надія, бо вона належить 

майбутньому. Молодим належить майбутнє, так само як колись воно належало 

поколінню старшому, що перетворило його в реальність. Молодість 

розуміється як особливий скарб, як період життя, що безперечно, відрізняється 

від дитинства і є часом особливо інтенсивного формування людського «я» як 

унікальної і неповторної особистості з її потенційними можливостями, в яких 

закладено програму майбутнього життя [351].  

До вчительського служіння Церкви католики відносять проповідь слова 

Божого, катехетичну підготовку, місіонерську діяльність та католицьке 

навчання та виховання, що охоплює всі ланки від шкіл до університетів. Тому 

в цілому до просвітницько-виховної місії долучаються катехити, тобто 

миряни, вірні Христу, які отримали належну підготовку і відрізняються 

належним християнським життям. Вони під керівництвом місіонера 

займаються викладанням євангельського віровчення та системи богослужіння. 
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А батьки-католики зобов'язані і мають право обирати такі засоби і установи, 

за допомогою яких вони, відповідно до місцевих умов, могли б краще подбати 

про виховання своїх дітей [242, с. 310-332]. 

Пропонуючи глобальний християнський досвід, католики відійшли від 

використання культових релігійних практик у просвітницькій діяльності. 

Оскільки сприймання дітьми поданих матеріалів про релігію залежить від 

світоглядних вподобань батьків, то сім’я є первинним і в той же час головним 

середовищем релігійного виховання. Враховуючи важливість виховного 

навантаження, яке виконує сім’я, саме остання є основним об’єктом 

душпастирської діяльності священників. Враховуючи фундаментальність 

завдань сім’ї, до яких належить також будівництво Божого Царства через 

участь у житті й посланні Церкви, християнська сім’я покликана у 

специфічний і притаманний їй спосіб, на служіння Церкві, суспільству та 

людині [400]. 

Тому для Церкви безкомпромісним є підготовка таких послідовників, які 

зможуть продовжити християнську місію служіння людям. Принципово 

важливу роль в цій царині відіграє релігійна (богословська) освіта, адже 

інтелектуальний дефіцит, спричинений суттєвими змінами усіх сфер життя, 

вимагає переосмислення основних шляхів духовно-морального розвитку 

суспільства. При таких умовах природно, що питання інтерпретації служіння 

і просвітницької місії Церкви окреслюється під кутом історичних та сучасних 

невдач й успіхів. Тут проблема полягає у підготовці духовенства та лідерів 

служіння, здатних об’єктивно осмислювати нинішні суспільні процеси, 

спроможних адекватно діяти в нових умовах. Важливо, щоб для молодого 

покоління, незалежно від духовної генеалогії – західної чи східної – 

християнські істини стали істинним життям. Найближчим часом повинне 

зростити нове покоління філософів, богословів і просвітителів світового 

масштабу. Першочерговим тут є питання підготовленості сучасного 

богословсько-професорського складу для забезпечення зміни поколінь. 
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Історія і традиція багатьох християнських країн тісно пов’язана з тим, 

що їх освітній процес протягом багатьох століть особливим чином поєднує 

релігійні, філософські, гуманітарні та наукові знання. У всіх навчальних та 

виховних закладах більшості європейських держав відбувається постійний 

пошук балансу між світською і потужною та розгалуженою системою 

релігійної та богословської освіти. Законодавство об’єднаної Європи визначає 

релігійну та богословську освіту як приватну справу і виводить її за межі 

державного статусу. Зміст і форми релігійної освіти вирішуються нормативно-

правовими засобами, що дозволяє більшості країн Європи, вивчати світоглядні 

особливості релігії з метою засвоєння культурологічних та філософських 

знань про світ як однієї з концепцій світу [225]. 

У багатьох цивілізованих країнах законодавчі та моральні суспільні 

принцип не виявляють байдужості до релігійних цінностей. В державних 

законах гарантується право вільного вивчення релігії на вибір, при умові 

виконання державного освітнього стандарту. Успішно функціонують і 

користуються високим авторитетом християнські вищі навчальні заклади, що 

готують фахівців із різних галузей сучасних знань, перш за все з соціальних та 

гуманітарних: філологія, правознавство, філософія, історія, соціологія, 

теологія тощо. Їх освітній процес спрямований значною мірою на моральне 

виховання учнів та студентів. Церква приділяє катехизі «найкращі резерви в 

людях і зусиллях, не шкодуючи уваги, труду, сил, матеріальних засобів, щоб 

краще її зорганізувати і сформувати добрих працівників… Пастирі, силою 

свого служіння, мають на своїх рівнях найбільшу відповідальність за 

ініціативу, спрямування і координацію катехізи» [72, с. 309]. 

Специфіка роботи релігійних освітніх закладів полягає у конфесійних 

особливостях підготовки високоосвічених та глибоковіруючих випускників 

для потреб Церкви та суспільства на основі сформованої системи 

богословських і світських дисциплін, спрямованих на засвоєння морально-

етичних норм християнства та отримання практичних навичок богослужбової 

діяльності. Оскільки якість сучасного і майбутнього соціального служіння 
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Церкви та її оновлення в значній мірі залежить від компетенції священників 

як основної складової механізму зміцнення моралі парафіян, Церква приділяє 

значну увагу підготовці таких випускників, які будуть здатні до пастирської 

роботи в поліконфесійному і плюралістичному суспільстві. 

Для виконання просвітницько-виховної місії Православна Церква 

намагається використовувати систему релігійної та богословської освіти. 

Основою християнської педагогіки [489] є християнське виховання, що 

розуміється як покликання дати моральні й соціальні ідеали пастві з метою 

порятунку від прірви аморальності та зла. Засобами просвіти та виховання 

Церква активізує свою присутність у суспільному житті вважаючи, що 

найскладніші суспільні та особисті проблеми можна вирішити на 

євангельській основі. Мета освіти полягає у формуванні християнських 

моральних цінностей, вона повинна надати християнину відповіді на суспільні 

питання, виробити теоретичні та практичні навики поведінки у повсякденному 

житті, служити зразком боговизначеного шляху, яким повинна йти людина. 

Вона спрямована не на інтелектуальне сприйняття дійсності, а на особисте 

входження у реальність життя, побудованого на вірі Біблійного Одкровення. 

Релігійна та світська освітні системи є самодостатні та здатні 

забезпечувати повноцінне осмислення соціальних процесів. Для українського 

суспільства, як і для багатьох інших, що виникли на пострадянському ґрунті, 

важливою тенденцією є інтеграція в освітньому просторі релігійної і світської 

систем освіти. Вона охоплює всі існуючі рівні, форми від початкової ланки до 

отримання наукових ступенів і вчених звань, від приватних дитячих садочків 

до закладів вищої освіти. Сучасний стан та розвиток богословської освіти в 

Україні забезпечується інтелектуальними надбаннями світової та вітчизняної 

богословської думка. Вона прямо залежність від активності релігійного життя 

та рівня виявлення суб’єктності традиційних церков та нових релігійних 

організацій. З розвитком богослов’я і богословської освіти пов’язується 

включення Церкви у вирішення важливих суспільних питань сьогодення перш 

за все через богословську санкцію реформування соціуму [466]. 
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Релігійна освіта завжди мала серйозне соціальне значення як у процесі 

формування етичної системи, так і становленні інтелектуального потенціалу 

суспільства. У церковній системі саме релігійна освіта, базуючись на 

фундаментальних духовних джерелах та практиках, що лежать в основі 

світської аксіології, дає змогу досягти відповідного просвітницько-виховного 

ефекту, в першу чергу, серед вірних, через організовану систематичну 

діяльність навчальних закладів. У здійсненні такої роботи релігійні організації 

бачать свою соціальну місію як виконання свого покликання [225]. 

Церква навчає і виховує не тільки словом, проповіддю, а й усім своїм 

існуванням, і усім багатством свого історичного досвіду. Тому служіння та 

просвітницько-вихована місія Церкви, виходячи з відчуття реального життя 

людини і соціальної дійсності, відбуваються через дотримання вимог 

освіченості, зростання у вірі й чеснотах христоподібного життя. Ораторського 

дару, полум’яного серця і великої віри найчастіше недостатньо священникам, 

пастирям, мирянам, щоб донести Боже Слово на рівні сприйняття освічених 

спеціалістів в різних сферах науки і культури. Суспільство потребує новаторів, 

кваліфікованих й освічених християн в галузі богослов’я, економіки і 

соціальних питань таких, що зможуть дати інструментарій для духовного і 

практичного розвитку. Дієвість соціальних проєктів та акцій визнаються як 

один із найважливіших просвітницьких елементів ціннісного сприйняття 

життя. За своїм характером і ступенем впливу на суспільство вони сприяють 

поступовій трансформації суспільства. Для Православної Церкви велике 

майбутнє бачиться в соціальному служінні як самої сутності християнства, що, 

в першу чергу, полягає у можливостях мати ресурси для соціальної діяльності 

– опіка лікарень, шкіл і багатьох інших форм суспільного благоустрою. 

Місіонерська діяльність властива самій природі Церкви і не зводиться тільки 

до проповіді Євангелія, а передбачає служіння, тобто свідчення добрими 

справами, так само, як і словом. 

Сучасна місія Православної Церкви, на думку Московського патріарха 

Кирила, повинна полягати не у втягуванні людей до Церкви, а у її виході у 
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світ, перебуванні священства поряд з людьми в державі, родині, соціумі. 

Церква повинна «йти до народу», формуючи цілісний дияконічний підхід, 

який стосується всіх аспектів життя людей. Для становлення справді 

ефективної соціальної роботи Церкви на загальносуспільному рівні існує ціла 

низка перешкод, серед яких: фінансові труднощі, економічні кризи, політичні 

негаразди, брак освічених професійних спеціалістів, відсутність належного 

соціально-психологічного клімату в парафіях та справжньої жертовної 

відданості. Тому одним із пріоритетних напрямків для Церкви є формування 

парафіяльного соціального і освітнього простору, а саме: розширення аспектів 

пастирського соціального служіння; зміцнення ролі мирян; розвитку общинної 

соціальної роботи з самотніми та людьми похилого віку; покращення 

парафіяльної місіонерської та катехітичної діяльності; створення 

парафіяльних соціальних мереж; парафіяльної соціальної роботи з дітьми та 

молоддю; соціальної роботи з сім’єю тощо. На думку патріарха Кирила, для 

плідного інтелектуального, естетичного, морального, духовного зростання 

людини і суспільства в штаті православного приходу вкрай необхідно поряд зі 

священником, дияконом та іншими служителями кліру ввести обов’язкових 

соціальних і освітніх працівників, які повинні працювати не на добровільних 

засадах. А підготовку висококомпетентних фахівців для подальшої роботи в 

церковних службах і установах можуть забезпечити заклади вищої освіти, в 

тому числі державні [412]. 

Місіонерська діяльність Православної Церкви може бути ефективною 

лише при визначенні сучасних суспільних орієнтирів і цінностей. Але, як 

засвідчує досвід, результативність православного місіонерства на сучасному 

етапі залежить від багатьох невирішених факторів: відсутність спеціальної 

богословської науки і дисципліни у духовних навчальних закладах; 

недостатня розробленість науково-методичної бази з місіології; відсутність 

спеціальної підготовки місіонерів; немає напрацювань з пошуку фінансово-

економічного забезпечення. І мабуть головне, Православній Церкві 
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недостатньо відновлення втрачених можливостей, їй потрібний форсований 

розвиток на зразок досвіду оновлення протестантів і католиків. 

Потрібно визнати, що найслабшим пунктом практичної діяльності 

Церкви є просвітництво індиферентної маси. Сучасній віруючій людині, і 

особливо священнику, пастирю, дуже важливо вміти говорити і навіть вважати 

своїм обов’язком спілкуватись та просвіщати людей різних світоглядних 

переконань. В XXI столітті церкви повинні рахуватись із світською 

освіченістю людей, адже від цього залежить їх майбутнє. Р. Соловій [406, 

с. 84-85] вважає, що в майбутньому церкви повинні поступово відмовитись від 

традиційних для них практик служіння та проповідування. Адже багато з 

використовуваних методів не враховують зміщення сучасної суспільної 

свідомості від модерну до постмодерну. Тому важливим вектором суспільного 

впливу стає заклик до контекстуалізації шляхів служіння та просвітництва. 

Вони повинні бути контекстуалізовані до оточуючої культури, але не 

визначатися культурою. Тому для багатьох церков, перш за все 

протестантських, все більш характерна відкритість до культури, що свідчить 

про прагнення змінюватися, розвиватися і оновлюватися. 

Сучасна місія Церкви пов’язана з відповіддю на суспільні зміни, як 

постійний пошук шляхів встановлення діалогу зі своїми парафіянами та з 

тими, хто знаходиться поза церковною огорожею. Її завдання полягає у тому, 

щоб розібратися в хаосі проблем теперішнього суспільного життя. Володіючи 

потужним арсеналом істин, християнство може бути джерелом виявлення 

внутрішніх духовних потенціалів людини й дозволить глибше усвідомити і 

висвітлити життя в його ціннісних засадах, в тих ідеалах, показниках, нормах, 

якими живиться сучасність. Хоча духовне життя людини є глибоко 

особистісним, однак воно реалізується і розвивається не в ізоляції від інших 

осіб, а лише в тісному контакті з ними. Саме у спілкуванні між людьми, у 

суспільному вираженні взаємозв’язків найкраще перевіряється місія Церкви, 

що спрямовується на оздоровлення людей і їх суспільного життя на основі тих 

суспільних ідеалів, які вона носить у собі. Результатом просвітницько-
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виховної терапії вбачається формування нової соціальності, заснованої на 

християнських ідеалах та цінностях. 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки до третього розділу 

 

Увесь історичний досвід християнства демонструє очевидність факту 

різностороннього спілкування. Діалог і спілкування мають принципово 

важливе значення для усвідомлення динамічності сучасної християнської 

думки. Спілкування у християнстві розуміється як дар Божий, як плід 

Божественної ініціативи. Воно в рівній мірі демонструє особливості природи 

Церкви і євхаристичну єдність християн як членів Тіла Христового. 

Еклезіологічні уявлення про таємницю спілкування формуються на основі 

Біблійного Одкровення та вчення Отців Церкви, де воно має два виміри: 

вертикальне (спілкування з Богом) і горизонтальне (спілкування між людьми).  

Церква, вказуючи на спілкування, забезпечує загальну апостольську 

традицію й участь у євхаристії, що дозволяє бути в єдності з усім 

християнством. Найбільш помітний вплив на забезпечення сутнісних основ 

соціального ідеалу має койнонійне вчення. Воно полягає в тому, що 

євхаристичного богослов’я не може існувати поза еклезіологією спілкування. 

Суспільна цілісність Церкви забезпечується євхаристією як зібрання всієї 

Церкви, яке не відбувається без умови вільного спілкування. Церква 

розуміється як суспільна інституція з чітко виробленими принципами 

реалізації людських взаємовідносин, в яких ідея спілкування розглядається на 

онтологічному рівні. Тому спілкування розглядається не як процесуальна, а як 
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онтологічна категорія, в якій буття уподібнюється спілкуванню. 

Фундаментальним принципом еклезіології є взаємозв’язок «Одного» з 

«багатьма». Взаємовідносини між «Один» і «багато» виступають як одне буття 

на вселенському, помісному, місцевому рівнях. 

В сучасній християнській думці наголошується на наочному вираженні 

спілкування під час релігійних богослужінь у Христі, виступає 

фундаментальною основою побудови соціального ідеалу. Єдність християн 

забезпечується особистим досвідом спілкування з Богом духовним 

містичним зв’язком з божественною реальністю. Таке живе контактування 

пов’язує християн не лише один з одним, а створює передумови для діалогу 

з представниками різних віросповідань і, долаючи догматичні межі, зближає 

людей, засвідчуючи поділ християн певною мірою умовним. 

Сучасні комунікативні трансформації беззаперечно мають істотний 

вплив на соціальні перспективи християнства в межах розвитку 

«горизонтальних» зв’язків. Засоби нової соціальної мережі комунікації як 

форми активного суспільного спілкування впливають на глибоко особисті 

світоглядні переконання людини та пропонують певні вектори 

життєдіяльності людини і спільноти. Тому християнська Церква ставить 

серйозні моральні вимоги до міжособистого та суспільного спілкування. 

Звідси випливає можливість розвитку суспільства, що забезпечується таким 

ступенем спілкування як способу взаємодії і взаєморозуміння між людьми та 

соціальними спільнотами, що полягає у спільній діяльності для забезпечення 

соціальними благами. При цьому, вирішуючи власні внутрішні та зовнішні 

зацікавлення, церкви часто залишають поза увагою спілкування із 

суспільством, віддаючи пріоритети у відносинах з обмеженим колом осіб. 

Діалогічний формат комунікації в умовах світоглядного плюралізму 

складає методологічну основу міжхристиянських та міжрелігійних відносин. 

Враховуючи закономірності розвитку християнства, екуменізм можна 

розглядати як підсумок конвергентних процесів світогляднних і суспільних 

питаннях. Адже у міжхристиянському діалозі завжди у тій чи іншій формі була 
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представлена стратегія прозелітизму. Оскільки такий діалог стосується 

суперечливих явищ абсолютних догматичних істин, то, зіткнувшись з 

плюралізмом релігійних істин, він потрапив у ситуацію складних протиріч. 

Адже канонізовані релігійні вчення не володіють ресурсом для вирішення 

подібних труднощів, а лише відновили старі форми прагнення до домінування 

одних церков над іншими. Тому сучасний екуменічний діалог помітно 

зміщується у площину соціальної активності людини та відносно самостійну 

сферу її мирської життєдіяльності. Конструктивними для формування нового 

соціального ідеалу є універсальні християнські цінності та ідеали, що 

дозволяють, зберігати свою релігійну ідентичність і визначають напрямки 

позитивного соціального розвитку. Перш за все мова йде про стійкі 

морально-етичні координати у формуванні економічних, політичних та 

правових відносин. 

Для нової соціальної реальності з її відкритістю і не лінійністю 

розвитку, що викликана глобалізаційними тенденціями, жорстке 

розмежування між християнськими церквами є непродуктивним і 

шкідливим. Тому екуменічні діалоги, встановлення в’язків з церквами і 

церковними спільнотами, окремими християнами в теорії і на практиці, беручи 

за основу толерантність, дозволять визначити межі розгортання компромісу. 

Якісний розвиток діалогу і спілкування у християнстві пов’язаний з 

рівнем освітнього та морально-виховного розвитку соціуму і окремої особи. 

Він має не лише богословську основу, а й важливий соціальний вимір 

діяльності Церкви, який забезпечується системою релігійної (богословської) 

освіти, яка завжди мала серйозне позитивне соціальне значення. 

Все існування Церкви, її минуле, сучасне і майбутнє, пов’язане із 

служінням та просвітницько-виховною місією. Вона дає інструментарій для 

духовного і практичного розвитку людини, сприяє послідовній моральній 

трансформації суспільства. Тому сучасна місія Церкви полягає у пошуку 

духовних шляхів відновлення і встановлення діалогу з мирянами та з усією 

спільнотою, що знаходиться поза церковною огорожею. Церква таким чином 
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прагне допомогти людині розібратися в хаосі суспільного життя, пропонуючи 

потужний арсенал істин, що можуть бути джерелом виявлення духовних 

потенціалів, якими живиться сучасність. Просвітницько-виховна місія Церкви 

найкраще перевіряється у вираженні суспільних взаємозв’язків, діалозі та 

спілкуванні між людьми, що сприяють моральному оздоровленню людей і їх 

суспільного життя як нової соціальності, заснованої на християнських ідеалах 

та цінностях. 
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РОЗДІЛ ІV 

ЕКОНОМІЧНА ТА ПОЛІТИЧНА ПРАКСЕОЛОГІЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ІДЕАЛУ 

 

4.1. Етос праці у християнстві 

 

Стереотипність поглядів на діяльність Церкви як зайнятість 

«душевними і небесними» справами, обмеженість питаннями вічного 

спасінням, не відповідає дійсному стану Церкви як соціального інституту. 

Будуючи практичну соціальну концепцію, вона пропонує діяльний, часом 

тривалий і складний шлях досягнення соціального ідеалу, пропонуючи власну 

моральну стратегію регулювання відносини добра і зла. Виступаючи зоною 

взаємопроникнення духовної культури та соціальної системи, до її 

компетенції входить турбота про етичний ціннісно-нормативний аспект 

функціонування сфери праці у життєдіяльності людини. В добу динамічних 

глобальних трансформацій вона набуває більш важливого значення. Глибокі 

суперечності, які накопичуються у світовому господарстві: обмеженість 

ресурсів, гіпертрофована розбіжність між багатством і бідністю, прибутками 

громадян, екологічна криза, демографічні проблеми – потребують 

збалансування матеріального та духовного виробництва і споживання. 

Моральні основи християнського розуміння праці репрезентують 

великий інтерес не лише в площині релігієзнавчих та богословських 

концепцій, а й для теоретичної підготовки як священників, так і фахівців, які 

забезпечують ринок праці, що буде побудований на основі професіоналізму, 

високих моральних якостей як відповідь на соціально-економічні 

трансформації. Адже тенденції нинішнього світового розвитку демонструють 

необхідність залучення християнської Церкви не лише до духовно-моральної 

сфери, а й до прийняття господарських рішень. 

Проблеми етосу праці обумовлені християнськими цінностями, що 

пов’язані з сучасним розумінням релігії в суспільстві. Під етосом праці 



 

 

275 

розуміються визначені у християнських концепціях морально-етичні норми та 

цінності, що встановлюють сукупність соціально наслідуваних цілей та 

вчинків людей у трудовій діяльності як прагненні до спасіння [230]. 

Як свідчить досвід провідних країн світу, вибудовування виробничої 

системи із залученням релігійних цінностей приносить і позитивні результати. 

Суміщення християнської етики з сучасними законами економіки впливає на 

ставлення людини до роботи, грошей, власності тощо і у кінцевому підсумку 

регулюють упорядкованість поведінки в суспільстві. Суспільство, в якому 

цінність людини є фундаментальною, праця зазнає кардинальної 

трансформації і носить більш особистісний, вільний, креативний характер, 

орієнтується на здатність прийняття нестандартних рішень, самодисципліну, 

самовиховання, духовний розвиток [230]. 

Сенсотворчим елементом життя людини є категорія «діяльність», яка 

використовується в якості інструменту аналізу соціальної реальності. 

Нормативно встановлена і закріплена в часі діяльність людини чи групи людей 

розуміється як праця. Її характер як інституційно встановлений напрям 

діяльності обумовлюється ідеєю, тобто цільовою спрямованістю, що є 

ціннісною основою праці. Організована суспільна праця, на відміну від 

індивідуально обумовленої, передбачає наявність загального інтересу у членів 

групи, проявів спільності. Він в свою чергу потребує громадського визнання, 

політичної легітимізації, суспільної значимості, що постає у формі позитивних 

духовних та матеріальних результатів. 

Загалом розуміння праці в сучасній соціальній християнській думці має 

конфесійні особливості як по відношенню до праці в цілому і до різних її видів, 

зокрема. Це питання розглядається в контексті сутності праці, впливу 

релігійних цінностей на трудові відносини, суджень про власність, багатство, 

бідність, прибуток, уявлення про трудову діяльність в цілому та цінність 

конкретних професій зокрема. «Через професію людина здійснює своє 

особисте життєве покликання – відповідно до її талантів, здібностей і фахової 

підготовки» [214, с. 293]. 
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Розгляд релігійної обумовленості праці має загальний характер і її слід 

розуміти і як дії одного суб’єкта, і як всю систему суспільних норм, правил 

поведінки та результатів такої діяльності у сукупності як морально-ціннісних 

суджень, так і забезпечення духовних та матеріальних потреб. Вплив 

релігійного світогляду на господарську складову може бути як 

опосередкованим, так і безпосереднім. Це не лише історичний факт, а й 

феномен, спрямований на майбутню перспективу. Тому при його розгляді 

потрібна неупередженість, щоб не бути приреченим на переоцінку його 

значення у складній сукупності результатів [230]. 

У християнських теоретиків основне місце у розумінні праці 

відводиться трактуванню понять Святого Письма та Отців Церкви. Велике 

значення приділяється поглядам Климента Олександрійського, Василя 

Великого, Симеона Нового Богослова й Іоанна Златоуста, вчення якого 

розглядається як вершина Святоотцівської трудової етики. Про повсякденну 

працю, що розумілась як природне явище, Святі Отці говорять не так багато. 

У більшості випадків, коли мова йде про працю, виявляється, що це 

молитовний труд. 

Сучасна богословсько-теологічна інтерпретація біблійної теми про 

працю спрямована на сприяння розвитку людини і розкриття її здібностей. 

Християнські мислителі різних конфесій стверджують, що праця характерна 

вже для Бога – Творця Всесвіту. Першим результатом праці є створений світ, 

природа, звідки людина черпає всі багатства. Ісус Христос присвятив більшу 

частину свого земного життя фізичній праці, працював теслею. Різними 

видами трудової діяльності в своєму житті займались Діва Марія, Апостол 

Павло, Антоній Великий, Преподобний Сергій Радонезький та ін. Тому 

сьогодні критерієм життєдіяльності людини, пов’язаного з працею, є 

відповідність до Біблії та Святого Переказу. Наприклад, в «Основах 

П’ятидесятницького богослов’я» стверджується, що «Адам був не тільки 

зоологом, але і вченим-садівником. Краса і родючість раю були результатом 

лише Божої праці. Перша людина зберігала і обробляла сад, проявляючи 
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творчі здібності» [144, с. 154]. Вважається, що творчість у праці цілковито 

необхідна для внутрішнього душевного задоволення. «Якщо творчість 

сприяє моральному й духовному Преображенню особистості, Церква 

благословляє її. Якщо ж культура протиставляє себе Богу, стає 

антирелігійною чи антилюдською, перетворюється на антикультуру, то 

Церква протистоїть їй» [322]. 

Звертаючись до Святого Письма, можна побачити, що тут вживаються 

різні поняття – праця, робота, справа. У звичайному житті ці слова 

використовуються майже як повні синоніми для позначення сфери діяльності, 

пов’язаної з людиною. Проте Біблія чітко розрізняє те, що робить і творить, а 

не працює Бог, тоді як людина і робить, і працює, і займається справами. Тому 

в цілому працю тут слід розуміти як природні властивості буття людини, як 

прояв сутності людини, що пов’язується з суспільною мораллю та ідеалом. 

Поняття «робота» у Писанні вживається в залежності від фізичного чи 

духовного служіння кому або чому-небудь як, власне кажучи, «рабство». 

Якщо у праці цілком виражена саме матеріальна складова життя, то в рабстві 

проявляється природна форма соціального буття людини, її ідеальність. Праця 

завжди соціально обумовлена і становить здебільшого фізичну складову 

людського буття. Вона проявляється і як робота, що відображає залежність 

людини від зовнішнього і внутрішнього світу, маючи частково, морально-

духовну складову. Таким чином, підсумовує О. Швєдов, робота – це швидше 

за все соціально-моральна категорія, яка олюднює працю людей. Моральна 

компонента роботи проявляється в тому, як людина ставиться до праці і її 

результатів [486]. Спрямованість їх на задоволення потреб, на матеріальне 

благополуччя зазнає краху, оскільки світ і час є обмеженими, як обмеженим є 

життя людини. 

В історії християнської думки відоме розуміння праці як прокляття, 

наслідок первородного гріха, покарання всіх людей за непослух волі Господа. 

Такий підхід актуальний і для сучасних досліджень світоглядних основ 

економічної науки. Відомий сучасний вчений І. Назаров вважає, що з позиції 
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християнства проблеми сучасного господарства, є «проявами аномального 

стану буття, мають трансцендентне коріння – вони походять від радикального 

прорахунку свобідної волі людини, що в певний момент розходиться з волею 

її Творця» [298, с. 18]. На його думку, така розбіжність людської волі з волею 

Бога, що розуміється як гріх, це не просто «суб’єктивна провина», а «промах, 

невлучення в ціль». Таким чином, ухиляння від заповідей Божих є ознакою 

того, що людина розминеться не тільки з Богом, але і з самою собою. Отже, 

первородний гріх, що лежить в самих витоках земної історії людства – це 

радикальний прорахунок людської свободи. Через первородний гріх людина 

втратила можливість черпати Божественну силу і підпорядковується 

необхідності постійно задовольняти свої матеріальні потреби у боротьбі за 

існування, протистояння чисельним соціальним та природним загрозам. З 

того часу виснажливі зусилля, «праця в поті чола» стає основою 

господарювання, насущним принципом усієї економічної історії людства.  

У сучасній економічній теорії, вважає І. Назаров, категорія 

первородного гріха випала з академічного дискурсу, в ній не знайшлося місця 

Христу, ні як Спасителю, ні як Праведному Судді, а головними поняттями є 

«ринок», «конкуренція», «користь», «виживання», «переможців не судять» 

тощо. Нова реальність, для якої звичними стали перманентні кризи, суспільні 

потрясіння, непередбачуваність, конкуренція, обсяги ВВП, стратегічні 

пріоритети, нові можливості вимагає заглиблення у докорінні проблеми, які 

приводять до питання про потреби людей і мотиви ведення бізнесу. Значна 

увага до природних і виробничих матеріальних ресурсів відволікає від 

важливішої альтернативи – духовності, хоча вона є вічною та безмежною, 

адже причиною її існування є задум Божий [298, с. 16-20]. 

Сучасна сфера праці, поступово витісняючи важку фізичну працю «в 

поті чола», замінюючи її машинами та штучним інтелектом, стає не менш 

важким тягарем і вимагає докладання не менш великих зусиль. Нові труднощі, 

часто нервової сфери, від яких залежна людина, спричиняють схожі 

страждання як і фізичне виснажування. Тому підпорядкування праці 
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економічній системі має характер служіння. Об’єктивно економіка покликана 

служити окремій людині та суспільству. 

Людина в сучасних умовах не може створити всіх необхідних речей для 

задоволення власних потреб і вимушена не лише прилаштовувати себе до 

інших людей, а й розраховувати на спільноту, яка не тільки допоможе вижити, 

а й орієнтуючись на загальне благо ставить за мету надати життю також 

духовного і морального змісту [311, с. 115]. В іншому випадку економіка 

добра і зла на цьому світі не буде діяти. Джерело холодного, стриманого 

ставлення християн до цього світу як до минущого, нічого не значущого, як 

втілення зла і несправедливості, полягає у винагороді, яка чекає не тут, а на 

небесах. 

Переконання в тому, що побожний християнин зобов'язаний уникати 

пропонованих йому мирських задоволень (пропозиція) і не звертати уваги на 

свої власні матеріальні потреби (попит), були переосмислені в пізніх фазах 

християнства лише з Фомою Аквінським. Запропонований ним напрям 

християнського вчення веде віруючих до глибокої внутрішньої трансформації, 

в результаті якої всі спонукання і бажання, угодні Богові, автоматично 

приводяться у відповідність з добром [395, с. 235, 396]. Характерною 

особливість вчення Фоми Аквінського полягає в тому, що воно усуває дуалізм 

Закону і Євангелія, проголошує гармонію віри і розуму. Кожна людина займає 

своє місце у земному житті, головним атрибутом якого є праця: професія, 

соціальний стан, харчування відповідно до статусу тощо. 

Певні алгоритми дій релігійних інституцій у сфері праці залежать від 

конкретних конфесійних поглядів на вирішення соціальних проблем, ступеня 

соціальної активності чи соціальної пасивності певного релігійного вчення. 

Багатий досвід соціального служіння для вирішення проблем, зумовлених 

сучасним економічним розвитком мають західні церкви. Найбільш 

завершеним вченням про працю є соціальна доктрина Католицької Церкви. 

Соціальна доктрина католицизму – це частина богослов’я, що звернена до 

соціуму і намагається дати теологічне обґрунтування, покликана пояснити з 
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точки зору християнської віри і дати моральну оцінку різним суспільним 

проблемам та явищам. Вона починає формуватись з кінця XIX століття як 

реакція на соціальні, економічні та інші виклики часу. Найбільш відомим 

папським посланням стала енцикліка папи Лева XIII «Нові речі» (Rerum 

Novarum). В ній мова про пастирську місію Церкви ведеться в площині не 

лише поширення християнської етики, а й вирішення нагальних «соціальних» 

або «робітничих» питань. Історія засвідчила, що теоретичні роздуми та 

практичні принципи, викладені в енцикліках, починаючи від «Rerum 

Novarum» [50] Лева ХІІІ, зберегли авторитет до сьогодні і були підтверджені 

його наступниками. Так, папа Пій ХІ в енцикліці «Quadragesimo anno» 

(«Сороковий рік»), на відміну від «Rerum Novarum», яка спрямована на 

висвітлення положення робітників, обговорює етичні аспекти соціальної і 

економічної сфери. Він вимагає своєчасних реформ держави і економіки, 

підкреслює небезпеку комунізму і нерегульованого капіталізму для 

суспільства. Папа Іоанн ХХІІІ в енцикліці «Mater at Magistra» («Мати і 

Наставниця») у 1961 р. відзначив важливість наукового і технологічного 

прогресу для створення засобів, якими володіє сучасна держава для 

підвищення рівня життя населення. Його ідеї стали фундаментом для розвитку 

християнської демократії.  

Виразно проявляється модифікація поглядів щодо відносин економіки 

та християнської Церкви і поняття праці як основ економічних відносин у 

документах Другого Ватиканського собору (1962–1965 рр.), який поставив за 

мету встановити злагоду між Євангелієм і сучасним світом. Праця в 

католицькому вченні проголошується головною економічною категорією. В 

ному стверджується, що «людська праця, спрямована на виробництво й обмін 

благ або для економічного обслуговування, передує іншим елементам 

економічного життя, які мають цінність лише в якості знаряддя» [334, с. 552]. 

Поняття «праця» – є цінністю вищого порядку, адже включає також соціальні, 

виховні, культурні функції економіки. 
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Папа Павло VІ в енцикліці «Populorum progressio» («Про розвиток 

народів») 1967 р. відзначив важливість розвитку народів, особливо тих, які 

прагнуть долучитись до надбань цивілізації, прагнуть позбавитися голоду, 

зубожіння, епідемій, невігластва. Економіка світу повинна слугувати всім 

народам, а не на користь лише кільком олігархам і гарантувати право на: 

справедливу заробітну плату; безпеку зайнятості; справедливі та розумні 

умови праці; вступ до профспілки; і універсальне використання ресурсів і 

товарів тощо.  

У енцикліці «Octogesima adveniens», що видана до 80-річчя «Rerum 

Novarum», центром роздумів Павла VI на відміну від його попередників 

стають критичні оцінки наукового, технічного та економічного прогресу, 

швидкого зростання мегаполісів, нестримної індустріалізації, посилення 

соціальних конфліктів тощо. Трудовому покликанню людини присвячена й 

одна з перших енциклік папи Івана Павла ІІ «Laborem exercens» з нагоди 90-

річчя енцикліки «Rerum Novarum». Як і в багатьох інших документах, що 

з’явились після ІІ Ватиканського собору, папа підкріплює, що через працю 

людина здатна уподібнитись до Бога як свого творця, праця є не примусом, а 

покликанням, творчим дорученням підкоряти, оберігати і дбати про Землю. 

Починаючи з послання Івана Павла II «Сотий рік» («Centesimus Annus» 

[201]), морально-етичні принципи суспільно-економічних відносин займають 

важливе місце не лише в теоретичній площині, а й соціальному служінні. Іван 

Павло ІІ відзначає, що Церква повинна використовувати всі можливості 

Євангелія для здійснення своєї місії у сучасному світі, а цінність приватної 

власності полягає у можливості реалізації людини її ініціативності й 

економічної свободи. Головним завданням держави він називав створення 

міцної правової бази, яка сприятиме розвитку економічної свободи. Не 

залишились поза увагою і критичні моменти капіталістичного суспільства – 

індивідуалізм і споживацтво. Капіталізм сьогоднішнього дня, говорить 

Іван Павло II, – це капіталізм споживання. Дух споживацтва робить 

вирішальний вплив на поведінку людини, який сенс свого життя все більше 
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зводить до споживання. Засіб перетворюється на мету. У кінцевому рахунку 

воно веде до соціального та духовного рабства [213, с. 493-511]. 

В енцикліці папи Бенедикта XVI «Caritas in Veritate», що вийшла у 2009 

році, розглядаються вже проблеми сучасного глобалізованого світу. 

Відзначається цінність ринкових відносин, які дають багато можливостей для 

зустрічі, спілкування і обміну досвідом людям як суб’єктам не тільки праці, а 

й економіки. Ринок повинен стати місцем комунікації для регулювання 

відносин обміну товарами і послугами та унеможливити нездорову 

конкуренцію. Однією з найважливіших ідей папи Бенедикта XVI є прагнення 

до загального суспільного блага засобами боротьби за справедливість, 

рівність, свободу поза участю Церкви у політичній царині. 

Згідно з християнською традицією, стверджує папа Франциск [330], 

праця не зводиться до питання «щось робити», а є місією – передумовою 

людського процвітання, ключем її духовного і соціального розвитку. «Праця 

– це потреба, частина сенсу життя на цій землі, шлях до зростання, розвитку й 

особистої самореалізації» [163, с. 96]. Особливо важливим він це бачить для 

сучасної молоді, яка вимагає змін у розбудові спільного дому, де не буде 

політичного популізму. Не залишає папа поза увагою й потребу вирішення 

питання екології та страждання людей для можливості кращого майбутнього. 

Надмірне володіння ресурсами та фінансовою владою, вважає папа, повинне 

обмежуватись для забезпечення економічної свободи всіх та їх перерозподілу 

на благо всіх. Відповідь Католицької Церкви на проблеми різного ґатунку в 

цій сфері – це ідеал «цивілізації любові». Ключ до справжнього розвитку – це 

любов у соціальній сфері: «Щоб зробити суспільство людянішим, більш 

гідним людської особи, слід відновити цінність любові в суспільному житті (у 

політичній, економічній і культурній сферах) і зробити її постійною і 

найвищою нормою будь-якої діяльності» [163, с. 157-167]. 

Таким чином, папські енцикліки надають можливість побачити 

історичні зміни осмислення в релігійних документах сутності, ціннісної 

значимості праці для людини і суспільства. Найважливіші католицькі 



 

 

283 

документи розглядають проблему трудової діяльності, що складалася 

протягом тривалого часу, головним чином, як моральну. Пріоритетними 

виділяються духовні надбання, вітаються обмеженість та стриманість у 

матеріальних благах. Адже основна та остаточна життєва мета – це Бог і участь 

людини у Його земному творінні світу любові заради спасіння та життя 

вічного. Праця є основою матеріального процвітання і духовного щастя 

кожної людини, але приносить не тільки радість і задоволення, але і гіркоту та 

страждання [252]. 

Морально-ціннісна концепція католицизму спрямована на засудження 

всіх видів дискримінації, надмірної розкоші, лихварства, трудового насилля та 

експлуатації, ігнорування потреб бідних, накопичення багатства виключно для 

себе, примусова і дитяча праця, торгівля людьми та людськими органами 

тощо. Значна увага приділяється питанню створення можливостей та умов для 

роботи та навчання молоді, людей похилого віку, роботі з людьми з 

обмеженими розумовими і фізичними можливостями, колишніми 

наркоманами, алкоголіками і ув’язненими. В умовах сучасної економічної 

системи, яка заснована на «поклонінні грошам», заради збереження людської 

гідності, виступаючи проти несправедливості, бідності, криміналу і 

насильства, католицьке духовенство вважає, що молоді покоління повинні 

мати можливість не лише працювати, а й навчатися відповідно вимог 

сучасного цивілізованого розвитку. Пріоритетними вважають індивідуальні 

можливості людини, ініціативність та важливість захисту своїх прав. 

Сьогодні католицька соціальна думка дає не лише моральну оцінку 

праці, а для реалізації гуманітарних і соціальних завдань намагається 

запропонувати власну виважену економічну концепцію розвитку світового 

господарства. Вона стосується як конкретної особи – учасника трудових 

відносин, так і підприємців, великих трансконтинентальних корпорацій, 

державних і міждержавних компаній. Церква неодноразово звертались до 

авторитетних міжнародних організацій з метою побудови більш 

справедливого, солідарного, братнього і толерантного суспільства мирного 
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співіснування традицій, культур, релігій. А головні принципи соціально-

економічного вчення Католицької Церкви – субсидіарність, персональність, 

солідарність, загальне добро [252, 256] – мають безпосереднє відношення до 

розуміння праці. Вони полягають в тому, щоб сприяти підтримці приватної 

ініціативи, справедливому розподілу благ, допомозі нужденним як всередині 

кожної країни, так і у міждержавних взаєминах, подоланню протиріч між 

багатими і бідними, утвердженню справедливого суспільства, де панує любов, 

і насамкінець усвідомленню людини як «образу і подоби Бога». 

Субсидіарність як принцип впорядкування вільного і гуманного 

суспільства, що передбачав залагодження крайнощів між індивідуалізмом і 

колективізмом, сьогодні спрямований на підтримку приватних ініціатив як у 

суспільстві, так і в Церкві. Католики вважають, що правильне використання 

цього принципу державною владою та суспільними організаціями можуть 

створювати умови для повноцінного розвитку особистості, зміцнення 

демократичного ладу, розподілу влади та контроль над нею. 

Принцип персональності наголошує на свободі й гідності людини, що 

створена на «образ і подобу Божу», і має безпосереднє відношення до свого 

Творця. Тому людська творча діяльність, праця є частиною гідності людини у 

вдосконаленні світу. Завдяки праці людина стає образом Божим і покликана 

до свободи та відповідальності. У суспільному вимірі це стосується і права 

людини на гідну працю як основний капітал людського життя. Солідарність, 

що існує поряд із персональністю, і є передумовою гармонійного 

функціонування суспільного організму та мирного співжиття людей різних 

інтересів, походження чи віросповідання. Оптимальне забезпечення 

індивідуальних потреб особи, чи навпаки концентрація всіх зусиль над 

розвитком суспільства, яка несе найбільшу користь для окремої людини, 

вважається помилковим. 

Сучасна система розподілу праці та ринкової конкуренції, які є 

панівними в теорії і практиці західних суспільств, на думку католиків, 

потребує також солідарної співпраці всіх, що є метою християнського 
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суспільства. Саме солідарність є головною моральною передумовою 

подолання «структур гріха». 

І насамкінець, сукупність усіх тих суспільних вимог, які уможливлюють 

або полегшують людям повноцінний розвиток їхніх талантів, є загальне добро. 

Всі суспільні та особисті інтереси повинні підпорядковуватися інтересам 

загального добра. Особливо це стосується охорони і запоруки загального 

добра у сфері трудової діяльності, де кожна спільнота має рахуватися з 

потребами своїх членів. Пріоритетність загального добра перед власною 

користю є спільним фокусом у діяльності всіх членів і рівнів соціально-

економічного тіла. Засвоєння цих принципів людською особистістю, на 

переконання Католицької Церкви, залучає її до моральних масштабів оцінки 

праці як загального блага. 

Праця, як і всі земні питання, з точки зору християнства повинні 

розглядатися з позиції спасіння і вічного життя з Христом. «Всі миряни, як і всі 

вірні Христу, через хрещення і миропомазання, стверджується в Кодексі 

канонічного права, отримують загальний обов’язок і право працювати – як 

індивідуально, так і об'єднуючись у спільноти – заради того, щоб Божественну 

звістку порятунку дізналися і прийняли всі люди на всій землі» [242, с. 116]. Не 

останню роль в цьому процесі відіграє Церква, яка повинна мати принципові 

відповіді на всі основні важливі і навіть другорядні питання. Церковна оцінка 

цих питань по суті є керівництвом у соціальному житті не тільки для окремого 

християнина, а й для всього християнського світу. 

Лейтмотивом всього християнства є визнання праці основою людського 

життя. Воно проголошує принцип всезагальності праці та відповідної 

винагороди за її результати. Потрібно робити усе, що потрапить під руку, адже 

кожна праця приносить достаток, якщо вона робитися від душі, як для Бога. 

Але зворотною стороною є принцип: «якщо хтось не хоче працювати, хай і не 

їсть» [241, с. 294]. Праця, вміння, фізичні, розумові і вольові зусилля 

складають основу реального буття сучасної людини та суспільства. Людство 

приречене на працю для підтримки свого земного існування. І сьогодні 
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вимушене витрачати значні ресурси та сили, велику частину свого часу для 

організації спільного матеріального та духовного виробництва у всьому світі 

[408]. 

Сьогодні могутнім потенційним стимулом у діяльності людини та 

суспільства може слугувати одухотворення праці – етика служіння. Принципи 

християнської трудової етики виявилися необхідними сьогодні, тому що вони 

актуалізують такі цінності, як: нагальність праці для кожного незалежно від 

соціального та майнового стану; визнання благої праці, яка відбувається в ім'я 

любові до Бога і на благо ближньому; милосердя та доброчинність. Екхарт 

Мюлер у своїй роботі [39] приходить до висновку, що в своїх найважливіших 

частинах образ соціальної ринкової економіки може бути сприйнятий як 

тотожний євангельській економічній етиці. Її вчення містить потенціал для 

концептуального оформлення й інструментального виконання і розвитку 

соціальної ринкової економіки майбутнього, бо має схожий антропологічний 

фундамент, підтримує нові рішення особистості і приватну ініціативу і 

відкидає колективні відносні, «рішення згори». 

Протестантизм виступив проти католицької логіки «добрих справ», 

протиставивши їй логіку «самопожертви». Адже «протестантський Бог», на 

відміну від «доброго» Бога Фоми Аквінського, вимагає від людини не окремо 

взятих «добрих справ», а більш високу плату за свою обраність – 

самопожертву всім своїм життям. Специфіка й унікальність протестантської 

етики полягає в тому, що вона пронизує всі сфери життєдіяльності людини. 

Погляди протестантських богословів звертаються до мирян, зайнятих 

повсякденною працею. Вони вбачають присутність Бога в кожній події 

людського життя. Практичною методикою життєвої поведінки можна 

вважати, що «Бог допомагає тому, хто сам собі допомагає». Тому і будь-яка 

морально виправдана праця є корисною як для окремої людини, так і всього 

суспільства. 

Протестанти розглядають працю не як покарання, а як нове людське 

надбання в результаті гріхопадіння [103, с. 16]. Якщо спасіння не залежить від 
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людини, то ніякі аскетичні подвиги, ніякі добрі справи, заслуги перед Церквою 

або обряди не мають значення як і ревність у праці. Праця та всілякі успіхи у 

справах в рамках тієї чи іншої професії виявляється основною ознакою 

гідності Бога і ставиться на один рівень із молитвою. Праця має Божественний 

початок і є служінням Господу і ближньому, головним обов’язком людини у 

земному житті. Протестантський лідер Мартін Лютер стверджував, що 

спасіння можливе тільки завдяки праці в ім’я Бога. Розподіл людей за 

професіями є прямою еманацією Божої волі. Зайняття кожною людиною 

своєю роботою у межах, визначених Богом, перетворювались на релігійний 

обов’язок. Корисність фахової спеціалізації, у першу чергу, визначається з 

моральної точки зору, а потім уже її значимістю як блага для «всього 

суспільства». 

На переконання Жана Кальвіна, матеріальний успіх і багатство людини 

є знаком Богообраності. Багатство є важливим і для духовних осіб як засіб 

посилення їх впливу. Оскільки людське життя надто коротке, то воно дорого 

коштує, і бездіяльність – це марна трата часу. А праця є специфічним 

превентивним засобом проти всіх цих досить серйозних спокус життя як 

марнотратство. Тому багато дослідників, починаючи з Макса Вебера, 

вважають, що протестантська етика завдяки якостям нової ідеї відіграла 

вирішальну роль у становленні нових трудових відносин [110]. 

Західне суспільство, яке мало духовний досвід протестантської етики, 

позитивно сприйняло ідею суспільно-корисної, заснованої на досягненнях 

прибутку, приватної трудової діяльності. Зміна ціннісних імперативів 

обумовлювалася тим, що всі люди повинні працювати. Саме в контексті 

протестантизму починає формуватися гранично жорстке ставлення до 

слабких, невдах, бідних, хоча вважається, що накопичення матеріального 

достатку, багатства, повинно бути лише засобом, а не сенсом людського 

життя. «Праця у світлі християнського вчення приносить людині честь, бо є 

засобом до чесного утримання життя, не є приниженням людини. Праця 
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людини – це частина її життя, а не товар, ціна якого росте або зменшується 

згідно з попитом» [214, с. 292]. 

Оскільки життя – це дар Божий, що має особистісний характер, то і 

праця розглядається, перш за все, як персоналізована діяльність. Тому 

католики та протестанти розглядають як схвальний індивідуальний характер 

підприємницької діяльності, але він не представляється абсолютною цінністю, 

оскільки має негативні сторони, вступаючи у протиріччя з загальними правами 

користуватися загальними благами. 

Таким чином, протестантизм головним критерієм оцінки людської 

особистості визначив професійну працю, її успішність, тим самим, зробивши 

величезний вплив на розвиток господарської діяльності, сприяв збільшенню 

обсягів виробництва. Така спроба повернення до чистоти основ християнства 

відірвало протестантів від християнської містики і, раціоналізувавши життя в 

миру під знаком потойбічного, поступилося в питаннях праці моралізаторству 

і філософствуванню. Тому церкви не втомлюються нагадувати всім, що праця, 

якою б вона не була, володіє першочерговою значимістю по відношенню до 

всіх інших елементів суспільного життя. Адже сьогодні, як ніколи, важливо 

наголосити, що лише в праці і працею, яка є природним елементом життя, 

формується і розвивається людська особистість. Лише праця є способом 

добування коштів для існування, можливістю творити і самовиражатися, 

задовольняти свої матеріальні потреби, а також дбати про тих, хто сам не 

здатний заробляти собі на життя. Тому для протестантів принципово 

важливим є і питання гідної винагороди за працю. Несправедливе ставлення 

до людини чи її експлуатація іншою людиною, в першу чергу, пов’язані з 

низькою оцінкою праці працівника і тому є злочинні, і неминуче тягнуть за 

собою соціальні потрясіння [411]. 

У соціальній концепції протестантських церков стверджується про 

новий тип християнської етики праці, який має такі особливості: 1) праця як 

покликання; 2) отримання прибутку – більшого, ніж необхідно, щоб 

забезпечити себе і свою сім’ю; 3) ощадливість і строгість у використанні 
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отриманого багатства. Основними біблійними принципами в економічній 

сфері визначаються: право власності; ревна праця; свобода підприємництва; 

благодійність [411]. Тобто працю відповідно до покликання благословляє Бог, 

тому несумлінне її виконання вважається провиною. Праця – це одна із 

головних форм служіння Богу. Вона повинна підпорядковуватись системі 

соціально-економічних відносин, що складаються в історичній та сучасній 

практиці людства. Всі люди повинні сумлінно працювати заради винагороди. 

Гроші самі по собі є дарунком Божим людям і повинні бути благом для всього 

суспільства. Отриманий надлишковий прибуток, багатство пропонується 

використовувати на допомогу бідним і нужденним шляхом створення нових 

робочих місць, стимулювання професійного навчання тощо. Таким чином, 

відбувається формування погляду на бідність як випробування людини, якій 

необхідно мати можливість допомогти. 

Протестантські церкви засуджують примусову працю і роботу 

малолітніх, затримку заробітної плати або її неадекватність, несправедливе 

поводження з найманими працівниками тощо. В сучасних умовах пропонують 

укладати трудові договори, вести діалог між роботодавцями і працівниками з 

усіх соціальних питань, гуманізацію світу праці. 

Щодо позицій православ’я, то, на жаль, через своє загальне 

дистанціювання від господарської сфери, воно нерідко обвинувачується у 

дефіциті етосу праці. Православна Церква залишається доволі 

консервативним суспільним інститутом і на сьогодні не має достатньо 

напрацьованих концептуальних документів та теоретичних досліджень з 

означених питань. Простежується і відносна теоретична та практична 

пасивність православних у господарчому житті в нових економічних ринкових 

умовах. 

Православ’я намагається не ігнорувати господарсько-економічні 

проблеми, але підходить до їх вирішення інакше. Соціальна концепція 

Православної Церкви розглядає працю як органічний елемент людського 

життя. Однак після гріхопадіння людини змінився характер праці – як важка 
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необхідність праця стала здебільшого способом добування засобів до життя. 

Праця як творче розкриття людини ослабла. Удосконалення знарядь і методів 

праці, її узгодженість із цивілізаційними вимогами звичайно сприяють 

поліпшенню облаштування матеріальних умов життя людини, але вони є 

оманливими і віддаляють людей від Творця, ведуть лише до уявного тріумфу 

розуму [326]. Праця вважається органічним елементом людського життя, 

наповненого релігійно-ціннісним змістом. Це «співдіяння» на користь Церкви, 

держави і суспільства має двоякий характер: як творча самореалізація людини 

і як спосіб фізичного виживання занепалої людини. Сучасний науково-

технічний прогрес забезпечує поліпшення матеріальних умов життя людини, 

але й віддаляє її від Творця. Праця є цінністю, стає благословенним, коли являє 

собою співпрацю з Господом і сприяє виконанню Його задуму про світ і 

людину. Церква віддає перевагу тільки тим видам людської діяльності, які 

відповідають християнським моральним нормам, основним мотивом, якої є 

спроба служити Богу, послуговуючи своєму ближньому. Працівник має право 

користуватися плодами своєї праці та обов’язок – ділитися з ближніми, 

піклуючись про нужденних. Праця вимагає затрат життєвого часу, що є 

найціннішим для людини, тому й таке шанобливе ставлення до праці людини 

як до самого життя [326]. 

Православ’я бачить свій етичний ідеал праці у монастирському укладі 

чернечого життя. Іноді це супроводжується тотальним запереченням 

мирського світу та мирських проблем. Чернечий ідеал, що складався під 

впливом віри в швидке пришестя Христа, висловлював протест проти зв’язку 

християн зі світською культурою. Ця дорога для тих, хто цілком зважився 

присвятити себе служінню Богу, відмовившись від власності, багатства, 

прибутку як чогось злого і ганебного. Кожний мирянин повинен бути 

«монахом у серці своїм». В результаті вся світська праця стає ніби 

другорядною у порівнянні з чернечим покликанням. Чернечий ідеал породив і 

концепцію простоти, обмеження потреб і бажань людини, цінності 

безкорисливої праці та негативного ставлення до багатства. Це принципово 
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відрізняє православну етику від класичної ринкової економіки. Православ’я 

стверджує пріоритетне ставлення до внутрішнього світу людини, поряд із 

зовнішнім, а потойбічне, трансцендентне, духовне має набагато більшу 

цінність поряд з матеріальним. Тобто праця людини повинна бути 

зорієнтована на духовні перетворення, стимульована на самовдосконалення з 

метою наближення до християнських ідеалів. Разом з тим значення та цінність 

праці повинні лежати поза самим процесом праці, адже «праця сама по собі не 

є безумовною цінністю» [326]. Вона благословляється Церквою, коли 

здійснюється в угоду Богу і сприяє виконанню Його задуму про світ і людину. 

Праця не повинна спрямовуватись на служіння егоїстичним інтересам 

особистості або людських спільнот, а також на задоволення гріховних потреб 

духу і плоті. Людина у професійній трудовій діяльності не може проявити 

свою віру, довести успіхами та прибутком свій шлях до порятунку. Навпаки 

«сріблолюбство» засуджується як один із тяжких гріхів, а прагнення до 

багатства визнається потенційним шляхом до гріха [326]. Митрополит Філарет 

(Вахромеєв) уточнює: «Господь засуджує не те, що людина володіє 

багатством, а ті випадки, коли багатство починає володіти людиною, 

підпорядковуючи жадобі наживи будь-якою ціною все краще в людині» [440]. 

Історія православної думки свідчить, що проста праця, груба фізична 

робота в ім’я Бога вважалася благодатнішою, адже вела до мудрості віри, ніж 

інтелектуальна праця, що пропонувала різні істини та заблудження розуму. Не 

дивлячись на те, що трудова етика зазнала великих змін в ході світової історії, 

православне богослов’я намагається відшукати актуальність сучасного етосу 

праці, звертаючись до біблійних джерел. Сьогодні подвиг аскетизму, 

умертвіння плоті, піст, безшлюбність, слухняність, зречення світу, молитва 

поступаються місцем богоугодним вчинкам. 

Усвідомлюючи потребу в нових напрацюваннях для Православної 

Церкви у царині сучасного розуміння цінності й важливості праці, 

Московський Патріархат розпочав церковно-громадську дискусію щодо 

питання професій сумісних і несумісних зі священством. Не віддаючи 
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переваги якомусь виду праці, РПЦ найбільш суперечливими та 

неприйнятними для священства вважає спеціальності, пов’язані з військовою 

службою, роботою в органах виконавчої влади, лікарською практикою, де 

проливається кров, а також професійне заняття підприємництвом, торгівлею, 

спортом, шоу-бізнесом тощо [360]. 

Яскраво виражений православний етос праці є цілком неприйнятний ні 

в католицизмі, ні в протестантизмі. За багато років вони розробили чітке 

розуміння складної ієрархії професій та професіоналізму. Якщо раніше 

ієрархія професій йшла в напрямку від монахів й церковнослужителів, земних 

правителів, людей різних верств та професій і до жонглерів, танцівників, 

акторів, не говорячи вже про представників самих давніх «професій» – злодіїв 

і повій, які стояли на порозі пекла, то сьогодні для них всі професії корисні, 

якщо морально виправдані та спрямовані на досягнення особистого і 

суспільного добробуту. 

Безумовною вершиною християнського вчення про працю є заповідь про 

суботу. Цей день повинен бути присвячений Богу, для того щоб повсякденні 

турботи не могли відвернути людину від Творця. Субота дає можливість усім 

людям пригадати і пережити діяння Бога, щоб усвідомити себе Його 

творінням, не стати рабом праці. Вона запобігає будь-якій формі експлуатації, 

нагадує про необхідність піклуватися про свою душу. Субота символізує не 

лише можливість брати участь у богослужінні, дякувати за життя своєму 

Творцеві, а й відпочинок від буденних турбот. 

Очевидним є те, що найважливішою заповіддю сучасного 

господарського життя для всіх християн є благодійність. Вона становить 

собою символічну етичну межу між економічною та неекономічною 

діяльністю та виступає показником впливу релігійних цінностей на працю та 

її наслідки. Благодійність розуміється як прояв любові, причому не тільки до 

«ближнього», а й до «всіх нужденних», як «потаємна справа», тобто вона 

повинна бути непоказною, тому що нічого не варта, якщо здійснюється 

заради слави. Це свідчить про те, що дії, обумовлені релігійними етико-
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ціннісними приписами, можуть перевершувати матеріальні інтереси. Вимога 

безумовної допомоги бідним і немічним та справедливий розподіл 

суспільного продукту є ключовим пунктом християнського соціального 

вчення. 

Благодійність є Богоугодною справою для всіх християн, але особливою 

повагою користується в протестантів. Служіння ближнім передбачає наявність 

власності, що є доказом того, що покликання людини розпоряджатися ним не 

заради багатства, а для розподілу, піклування про потреби тих, хто з різних 

причин не може сам себе забезпечити. Мотивом такої доброчинності 

протестантів є не реклама конфесійних чеснот або прагнення до 

самоствердження, а євангельський принцип робити все, що можна від душі, як 

для Бога [411]. 

Сьогодні все більше поширюється суспільна думка про те, що церкви 

виконують роль не ретранслятора істини Христа, а стають досить помітним 

фактором у боротьбі за умови праці та вилучення користі з предметно-

матеріального світу з метою забезпечення людини всілякими благами. 

Християни, крім виконання обрядів та настанов, долучаються до всіх сторін 

соціокультурної та соціально-економічної дійсності [413, с. 100-101]. 

Прагнення Церкви до вирішення повсякденних життєвих проблем, особливо в 

світі праці, пов’язане з розумінням християнського ідеалу як побудови на 

Землі більш справедливого і гуманного суспільства. Безсумнівним є те, що 

релігії відрізняються духовністю, якої так не вистачає сучасному ринку праці, 

капіталів, соціальних статусів тощо. Вони володіють системою етичних 

цінностей, які виходять за межі теоретичного богослов’я, комплексом 

моральних законів, що пов’язані з працею. 

У цьому процесі відчувається одностайність церков, які вважають, що 

для виживання в хаосі сучасного світу буде корисним та необхідним 

спілкування з різними релігійними конфесіями для пошуку спільних 

цінностей праці, викликаних розвитком ринкової економіки. Разом з тим, 

богослови з обережністю ставляться до спроби теологічних порозумінь, 
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визнаючи складність світоглядного синтезу і турбуючись про власну 

ідентичність [413, с. 102]. 

Як не дивно, етос праці в християнстві є своєрідним парадоксом. Праця 

є Божою волею і природним буттям людини. Праця як продукт гріхопадіння 

стала тягарем і необхідністю існування людини. В той же час Бог спонукає 

людину до участі в завершенні його творіння, але з приходом смерті всі явні 

результати праці стають не важливими. А марні справи поряд з насильством, 

несправедливістю привносять у сферу праці рабство, ненависть і 

непорозуміння. Працю та її результати вважають найвеличнішим земним 

покликанням людини і разом з тим виділяють в ній дві крайності: задоволення 

матеріальних потреб (їжа, одяг тощо), які мають принципове значення для 

життя людини, і поряд з цим обдаровують духовні зусилля, які 

безкомпромісно перевершують матеріально-предметну сферу. 

У сучасних умовах кризи ідентичності, переходу до нового покоління 

технологій перед світовою релігійною спільнотою постають нові виклики. 

Християнська релігія бере на себе відповідальність за розвиток господарської 

сфери не з точки зору її ефективності, а з морально-етичних принципів світу 

праці. Розмови в цьому плані зазвичай зводяться не лише до абстрактної ідеї 

індивідуального вибору складного шляху вдосконалення та спасіння, а й 

прийняття непопулярних економіко-політичних рішень для реалізації 

гуманітарних і соціальних завдань сьогодні і на перспективу. Праця людини є 

долею цього земного нинішнього світу і її майбутнє слід розуміти в контексті 

сталого розвитку економіки. Основи трудової діяльності християн повинні 

будуватися на етичних принципах, де визнаватиметься центральна роль 

людської особистості. 

Християнство, обґрунтовуючи ідеали праці в господарській сфері, не 

могло нав’язувати власні механізми їх реалізації, що залишало межі для 

творчості людини в тлумаченні і розвитку норм і практики господарювання та 

розвитку економіки. Виділення етики праці, етики підприємництва, 

професійної етики в самостійну філософську та наукову сфери не привело до 
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їх відокремлення від релігійних соціальних ідеалів, які головним чином 

виступають еталоном бажаного економічного і громадського порядку. 

Питання праці безсумнівно пов’язане з повсякденними ідеалами 

життєдіяльності сучасної людини і суспільства, що зумовлюється духовними 

та матеріальними потребами. Особливий інтерес до проблеми цінності 

повсякденного життя людини виник в XIX-XX ст. на підставі потужного з 

духовного імпульсу, спричиненого осмисленням стрімкого розвитку 

капіталізму, який залишив поза увагою людське життя, зробивши його 

способом отримання прибутку, підпорядкувавши правилам ринкової 

економіки і раціоналізму [248, с. 5]. 

У сучасних умовах людина все більше довіряє своєму суб’єктивному 

баченню світу і самої себе. Її не влаштовують ідеї добра, краси, істини, з якими 

доводиться стикатися у повсякденній дійсності. Соціокультурні 

трансформації, що відбуваються в напрямі більшого різноманіття форм, норм, 

цінностей та стилів життя, демонструють розкутість у виборі зразків 

соціального зростання та пошуку особистого місця в житті. Сучасний світ 

рухається в напрямку раціоналізації нової світської етики, розвитку 

громадянського комфорту та домінування масової споживацької культури, 

характеризується взаємозв’язком різних релігійних та соціальних процесів. 

Революційний розвиток науки, поява нових технічних інновацій, наукоємних 

галузей виробництва, прогрес засобів масової інформації та комунікації 

спонукають християнську Церкву реагувати на виклики часу, особливо в 

питанні їх впливу на життя людини. 

Повсякденність віруючої особи та, власне, і входження Церкви у 

повсякденну сферу життєдіяльності людини і суспільства є особливою 

площиною розгортання феномену релігії, що забезпечує соціалізацію, 

відтворює індивідуальну та соціальну форми релігійності. У сучасних 

суспільних реаліях відірваність Церкви від повсякденного життя людини, в 

першу чергу вірян, на думку Ю. Борейка, є свідченням про її нездатність 
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запропонувати форми релігійності, які виражають духовні прагнення сучасних 

християн [90]. 

Призначення людини контролювати природні процеси і відповідно з 

Божим задумом привносити у світ гармонію, облагороджувати і 

вдосконалювати середовище свого існування. Як пише Ю. Федоров в «Сумі 

антропології»: «Людина дивиться на світ, який сама ж і творить. Світогляду 

людини завжди передує її творіння світу. Світ є не що інше, як омертвіння 

людини. А тому не людина народжується світом, а світ твориться людиною, 

антропогонія трансцендентного передує процесу світотворення, а не навпаки» 

[438, с. 5]. Життя християнина стає повним, якщо будь-який факт і явище він 

розглядає в рівновазі двох проекцій – вертикальній (входження в Царство 

Боже) і горизонтальній (солідарність з усім людством як любов до ближнього). 

Християнські ідеали можуть сьогодні і в майбутньому сприяти становленню 

нових цілей діяльності людини. В. Нагевічене стверджує: «Християнський 

догмат обоження людини побудований на самознищенні як межі вищого 

вдосконалення людської природи, що йде на самовіддачу себе як вираз вищої 

волі… Тому людині представлені величезні завдання в повсякденному житті, 

пов’язані зі смисложиттєвими і моральними орієнтирами. Людина стоїть 

завжди перед вибором своєї позиції: між необхідністю послуху Богові або 

свавіллям; необхідністю послуху Богу або соціальним самоствердженням» 

[296, с. 31]. 

Сучасний центр уваги християнських мислителів змістився із 

тлумачення сутності людини та суспільства до виявлення характерних 

властивостей способу існування особи у суспільстві. У цьому визначенні 

сутності людини вихідними є фізична і духовна цілісність людини і те, як вона 

реалізується в сфері реальних соціальних відносин і інститутів. Християнські 

церкви стають не стільки ретранслятором істини, як механізмом у боротьбі за 

умови, необхідні для виживання в хаосі сучасного світу і забезпечення людини 

різноманітними благами. 
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Орієнтація на ці сфери життя, що не характерні для релігії, веде до 

розмивання власне релігійного, втрати своєї сакральності, а на релігію 

переносяться всі життєві проблеми. В цьому А. Колодний бачить небезпеку, 

що приведе до утворення «християнських культурних гетто» тобто культури, 

що буде існувати паралельно зі світською, яка постає невід’ємною частиною 

«загальної роз’єднуючої тенденції, характерної для постмодерну». Такий 

процес «заземлення нових релігій на проблемах сьогодення своїх вірних», 

вважає він, спричинить конфлікт постмодерністів з ідеологами християнства, 

які доводять єдиність і незмінність Біблійних істин [251, с. 318]. 

Життєдіяльність людини значною мірою залежить від конфесійних 

особливостей віровчення і формується на основі особистого релігійного 

досвіду та загального релігійного діяння. Діяльність людини полягає в тому, 

що релігійна віра і традиція можуть не збігатися або спеціально бути розведені 

з її повсякденністю. Тому життєдіяльність людини передбачає, по-перше, 

релігійну практику, що постає як активність віруючого в релігійній громаді та 

на індивідуальному рівні відповідно до віроповчальної інформації; по-друге, 

повсякденне життя, де релігійні ідеї об’єктивуються і упроваджуються на 

особистісному буттєвому рівні та в соціальному середовищі. Повсякденність 

життя християнина не веде до розриву з релігійними переконаннями, а 

релігійна діяльність є засобом включення надприродної реальності в контекст 

повсякденної життєдіяльності. 

Існує тісна кореляція між смислами життєдіяльності людини і смислами 

суспільного буття. Тому у контексті життєдіяльності людини, що стосується 

насамперед індивідуального буття, Церква звертає увагу на соціальному 

навантаженні діяльності. Соціальне середовище є сферою взаємодії між 

людьми, де релігійна людина має можливість для реалізації її релігійних 

принципів та впливу на поведінку не лише певного індивіда, але й релігійної 

спільноти. Особистість виникає і розвивається як суб’єкт комунікації з іншими 

суб’єктами, адже однією з головних її рис є комунікативність. 
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Сучасні віруючі все активніше беруть участь у всіх процесах 

життєдіяльності суспільства. Якщо раніше Церква засуджувала соціальну 

активність своїх вірних, то тепер участь мирян у різноманітній суспільній 

діяльності, відповідно до християнських етичних норм і принципів, 

розглядається як одна із форм служіння Церкви. Християнське богослов'я 

еволюціонує у напрямку поступового визнання можливості і навіть 

необхідності вияву соціальної активності віруючих. Щодо Православної 

Церкви, то богословська санкція переорієнтації православ’я на необхідність 

участі членів Церкви в суспільному житті побудована, думку Ю. Недзельської, 

на модерністському витлумаченні поняття «світ» як феномену двоякої – 

гріховної і божественної суті, і людини як «співпрацівника Бога» у справі 

вдосконалення і спасіння цього «світу» [304, с. 140]. 

Аналізуючи соціальну концепцію Православної Церкви, 

Ю. Недзельська робить висновки про те, що сьогодні повсякденне життя 

християн за межами Церкви має всі ознаки впливу секуляризації. Сучасність 

засвідчує все більшу невідповідність життєдіяльності православного 

віруючого як вимогам віровчення, так і сучасній економічній сфері. Нинішні 

зміни спонукають віруючих пристосовуватися до нових умов, користуватись 

досягненнями сучасної цивілізації. Миряни не можуть відгородитися від 

вимог сучасного світу і тим більше привносять свою культуру у релігійне 

середовище і ця тенденція дедалі зростає. При цьому священство, яке також 

активно долучилось до використання найновіших технологій, прагне 

переконати мирян у необхідності неодмінного виконання вимог Церкви в 

буденних процесах життєдіяльності людини, наголошує на неодмінній 

церковності. 

Православна Церква прагне властивими їй засобами регулювати 

ставлення віруючої людини до сфери праці та вибору виду діяльності, що 

спрямована на благо людей [304, с. 135-146]. Проте будь-які нововведення у 

православній церковній і мирській практиці відбуваються надто повільно, у 

результаті чого люди стають заручниками сучасних процесів. Це виявляється 
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в усіх сферах життєдіяльності: в побуті, спілкуванні, їжі, одязі, мові і, 

відповідно, поведінці у храмі чи вдома, у сім’ї, на роботі, на відпочинку. 

В умовах постмодерну вплив на індивідуальну свідомість, на думку 

А. Колодного, приводить до того, що відбувається індивідуалізація 

релігійності віруючого як еклектичний синтез світоглядних принципів різних 

релігій та вчень. В його індивідуальній свідомості в результаті довільного 

вибору підходів до релігії відбувається розмивання самої ідеї Бога. Зникає 

переконання в істинності свого конфесійного вибору, знижується потреба у 

дотриманні традицій, звичаїв і вимог співжиття у релігійній організації. 

Практично відсутній воцерковлений віруючий, втрачає сакральність церковно-

обрядова практика, простежується довільність у її виконанні. Для багатьох 

релігія губить свою роль етичного імперативу і, в крайньому випадку, постає як 

система певних повсякденних правил. Життя сучасної людини відкрите 

відвертій комерції, де пріоритети визначаються користю чи особистими 

вподобаннями. «Постмодерн потурає споживацькому мисленню, пропонуючи 

кожному релігію на його смак. А ось коли при релігієвиборі неістотною постає 

істина, то людина починає вибирати для себе віросповідання так, як вона обирає 

будь-який інший товар…» [251, с. 315-316]. 

У своїй роботі [139, 140] В. Грицишин звертається до ідей 

американського православного теолога Д. Гарта. Він стверджує, що на 

сучасну людину впливає не стільки теоретичні антропологічні конструкції, як 

участь у ринкових відносинах, основу яких складає питання споживання 

товарів та послуг. Ринок, який має віртуальну та сумнівну цінність, переступає 

ідеології, являє собою «постхристиянську культуру комунікації, комерції і 

сучасних цінностей» [452]. «Ринок виявляється своєрідним соціальним Богом, 

постмодерністська та ринкова гра підриває основи християнства, оскільки 

знецінює місіонерство, намагається зробити неможливим основне у 

християнстві – акт навернення особистості до Христа… Сьогоднішній ринок і 

його ідеологічне відображення – постмодернізм – знецінюють все, і головною 

метою цього процесу є знецінення особистості» [139, с. 90-91]. Тут очевидним 
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стає те, що сучасному ринковому безликому світу, основною ціллю якого 

вважаються гроші, соціальний статус і престиж, не вистачатиме духовності, 

якою відрізняються релігії. 

Людина має свободу вибору між піднесеним, що веде до повноти 

обдарувань, та низьким, що спрямовує до падіння, самознищення, деградації, 

тваринного та інстинктивного. Релігійний досвід християнина формує 

особливий спосіб життя людської суб’єктивності. Кожна людина живе зі 

спрямованістю і вибором способу бути. Досить часто ці пошуки спрямовані на 

зовнішні виміри життя, в якому людина набуває свій практичний життєвий 

досвід, напрацьовує професійні якості, займає певну соціальну нішу. 

Християнське вчення про спасіння ґрунтується на свободі вибору 

людини. Якщо протестанти покладаються на спасіння як на Боже веління, то в 

православному світосприйнятті в центрі уваги є внутрішнє життя людини і 

відповідно внутрішня мотивація праці, включаючи і нагороду за працю. 

Погляд православ`я на працю з висоти небес чи погляд католиків в небо для 

підтвердження своїх справ є свідченням того, що людина по праву пишається 

своєю працею, професією і своїми добрими справами. 

Тому одним із важливих питань релігійно-філософської інтерпретації 

сутності людини є питання про наявність вільної волі в людини, що дозволяє 

їй робити вільний вибір діяльності і нести особисту відповідальність за неї 

перед Богом. На основі цих ідей в протестантизмі відбувається 

індивідуалізація релігії, поєднуються два начала – релігія і активна діяльність 

людини. Діяльний характер протестантизму полягає не лише у спонуканні до 

практичної діяльності, а і в тому, що сама ця діяльність відповідає духу 

підприємництва. «Протестантські церкви вважають будь-яку працю морально 

виправданою і корисною як для окремої людини, так і всього суспільства. 

Вона має Божественний початок і є служінням Господу і ближньому, головним 

обов’язком людини у земному житті. Всі люди повинні працювати, щоб 

накопичувати матеріальний достаток, багатство, яке є лише засобом, а не 

сенсом людського життя» [229, с. 70]. 
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Однією із характерних рис сучасності є складне та суперечливе 

поєднання сутнісно протилежних процесів релігійного відродження, що 

полягає в активізації християнства в напрямку відродження релігійних 

духовних цінностей в сучасному суспільстві та секуляризації, що все глибше 

втягує в свою орбіту світове господарство. Важливу роль у трансформації 

релігійної свідомості сучасності відіграють також процеси урбанізації 

суспільства, що сприяє поширенню специфічної урбаністичної культури. 

Процеси урбанізації та секуляризації, що розвиваються паралельно, 

впливають на людську працю. Американський протестантський теолог Харві 

Кокс у свій роботі «Мирський град: секуляризація і урбанізація в теологічному 

аспекті» називає три найважливіші зміни, до яких привели секуляризація та 

урбанізація. «По-перше, вони відокремили місце праці від місця проживання; 

по-друге, вони ведуть до все більшого включення праці в систему 

бюрократичної організації; по-третє, вони позбавили працю релігійного 

забарвлення, яку вона зберігала з тих часів, коли її розглядали як духовну 

дисципліну. Релігійні люди часто дивляться на ці зміни з тривогою і 

несхваленням. Робилися спроби знову внести в сучасні корпорації елементи 

сімейних відносин, засуджувалася характерна для організацій безликість, 

висловлювався жаль з приводу того, що більше не усвідомлюється 

«покликання» [247, с. 165]. 

Хоча сьогодні праця є не просто засобом існування, а фундаментальним 

виміром життя людини, на жаль, вона виглядає досить затьмареною у 

сучасних соціальних та економічних системах, адже розглядається здебільш з 

точки зору збільшення продуктивності виробництва. Наскільки б великою не 

була реалізованість сучасної людини, християнський ідеал життєдіяльності 

окремої особистості – це стан можливості, що визначається есхатологічною 

перспективою. В сучасних умовах постмодерну релігії беруть на себе 

відповідальність за розвиток морально-етичного ідеалу повсякденного життя 

та світу праці людини. У той же час християнські богослови стурбовані 

реаліями світського життя, підвищенням інтересу до досягнень сучасної науки 
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й мистецтва, що все більше входять у повсякденні соціальні й ціннісні 

орієнтації віруючих, особливо представників молодого покоління. 

 

4.2. Соціально-економічний ідеал у сучасній християнській думці 

 

Звернення до соціально-економічного ідеалу, розробленого сучасними 

християнськими мислителями, зумовлюється як кризою класичних 

економічних теорій, так і наявністю ознак дефіциту ідей такої нової 

господарської діяльності, яка б мала безумовні пріоритети, дотримання яких 

зможе привести до вирішення існуючих соціальних і економічних проблем. 

Сьогодні у світі трансформаційних процесів, з одного боку, і пошуків 

гуманістичних підстав соціально-економічної системи XXI століття, з іншого, 

політекономія ставить питання шкали людських потреб, у першу чергу 

матеріальних, і можливість їх господарського забезпечення в різних вимірах 

суспільного буття. На жаль, мало хто з творців фундаментальних засад 

економічних теорій і економічної політики звертає увагу на те, що дане 

питання пов’язане не лише з економічним вченням, евристичним та 

історичним досвідом людства, а й з необхідністю гармонізації цінностей та 

інтересів особи і суспільства. Очевидно, тут можна побачити, що аргументи 

на користь теоретичного обґрунтування соціальної спрямованості 

економічних процесів як нової економічної стратегії розвитку породжує 

інтерес до проблеми суспільно-економічного ідеалу [229]. 

Розгляд релігійної обумовленості соціально-економічного ідеалу має 

загальний характер і його слід розуміти як ідеї, на основі яких відбуваються 

дії окремого суб’єкта, так і всю систему суспільних норм, правил та 

результатів такої діяльності у сукупності морально-ціннісних суджень, 

забезпечення духовних та матеріальних потреб. Він сприймається як феномен, 

спрямований на майбутню перспективу, що відбувається як опосередковано, 

так і безпосередньо. 
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На перший погляд важко віднайти точки перетину економіки, яка 

турбується про реальну і матеріальну сторону добробуту земного життя 

людини і християнської релігії, яка зосереджена на небесному, 

божественному, трансцендентному, де черпає моральні ідеали і вищі духовні 

цінності. Але історичний досвід і сучасність підказує дещо інше – таке, що 

дозволяє виявити найтісніший зв'язок між ними вбачаючи, християнство як 

вектор розвитку духовної та матеріальної культури. Він суттєво позначився на 

еволюції всіх європейських суспільних інститутів. Причому їх сучасний 

розвиток дозволяє стверджувати про перспективність християнства в умовах 

секуляризації і постмодерну. Взаємодія економіки і християнської релігії, на 

думку Т. Коваль, відбувається на нормативному (догматичному), 

доктринальному та діяльному рівнях. Нормативний рівень визначає межі 

дозволеної поведінки в економічній і господарській сфері через систему 

приписів канонічного права та догматичного віровчення. Доктринальний 

рівень охоплює канонічні джерела та праці богословів і теологів, які формують 

християнське соціально-економічне вчення, що здатне впливати на 

функціонування економіки на мікро- і макрорівнях з наголосом на її 

соціальній складовій. Діяльний рівень відображає міру реагування 

економічних процесів на християнські вимоги та вплив економічного та 

господарського сектору християнських церков та організацій на них. А також 

трансформації християнських церков як практики схвалення та використання 

нових видів господарювання, і стимулювання ділової активності, як залучення 

Церкви до сучасного розподілу економічних благ і розвитку фінансової 

системи [240]. 

Науковці принципові в тому, що економічні закони мають об’єктивний 

характер і не потребують як визнання, так і не можуть бути запереченими 

тільки на основі християнських аксіологічних чи онтологічних настанов. Але 

економічна теорія нехтує тим, що християнські церкви це не просто набір 

віроповчальних ідей, догматів, а й потужний суспільний інститут, 

авторитетність якого визнається значною частиною суспільства – людьми, що 
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сповідують релігію та займають важливе місце в соціально-економічній та 

соціально-політичній системі чи принаймні тими, для яких важливе значення 

має християнська мораль, традиції, культура тощо. 

Зв’язки релігійного й економічного факторів представляють великий 

інтерес не лише в площині наукових концепцій, а й для розвитку 

менеджменту, теорії мотивації, аксіології та психології праці, підготовки 

священників, які в перспективі отримають знання, необхідні для господарської 

діяльності у Церкві та суспільстві. Служителі Церкви, вважають протестанти, 

це поставлені Богом та обрані членами Церкви найбільш благочестиві 

християни, які покликані не лише для духовного, а й для матеріального 

служіння у Церкві [319]. 

У християнських теоретиків основне місце в опрацюванні та 

обґрунтуванні змісту господарсько-економічної діяльності відводиться 

трактуванню взаємодії Церкви, суспільства і держави в господарській сфері. 

Особливо цікавить присутність віруючих та християнських організацій у 

вирішенні економічних суспільно значущих проблем. Соціально-економічне 

питання в сучасній християнській думці розглядається в контексті 

регулювання ведення домашнього господарства, приватного підприємництва, 

участі держави та міжнародних організацій у сфері економіки. При всіх 

заслугах і критиках сучасна економіка не здатна до самоконтролю, адже 

зациклюючись на успіхах виробничої сфери, вона ігнорує сферу духовної 

культури. Тому людство шукає таку соціальну економічну систему, яка б 

гарантувала всім свободу і добробут, адже вона сама по собі нейтральна і 

залежить від характеру міжнародної економіки і сучасного суспільства, в 

якому ще збереглися «острівці» християнського духу» [213, с. 1022]. 

Система релігійно-економічного вчення формувалася на основі 

священних книг, які дають прямі вказівки щодо форм, методів 

господарювання, виробництва і розподілу національного продукту, характеру 

власності, формування цін, регулювання кредитної сфери, відсотків займу, 

позик, принципів обміну і торгівлі, виробництва, засудження лихварства тощо. 
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Численні автори економічної теорії часто безпосередньо посилаються у своїх 

роботах на вчення Християнських церков або окремих її представників. 

Дослідження питань християнської економічної думки досить численні та 

розрізнені як у конфесійному, так і у тематичному плані. Вони складають 

собою певний аспект економічної думки, що дозволяє визначати 

методологічні особливості економічних поглядів християнських мислителів. 

Економічна діяльність не розглядається християнами як окремий 

«вузькоспеціалізований» вид поведінки людини, що визначається лише 

економічними чинниками. Тому можна говорити, що оцінка християнськими 

мислителями економічної діяльності зводиться не стільки до аналізу 

економічних результатів, як їх впливу на розвиток людини і суспільства. 

Як зауважує Р. Нейхауз [305], включення економіки у сферу 

християнського життя буде мати значний ефект, адже, якщо економічній 

діяльності не надавати релігійного значення, вона закономірно перестає 

підкорятися релігійним нормам. Протягом багатьох століть християнські 

мислителі та філософи вели пошук оптимальних форм економічного 

господарювання. Їх погляди здебільш мають нормативний характер, і у цьому 

є прагненням сприяти економіці діяти у напрямку забезпечення соціального 

блага. Всю соціальну історію вони розуміють як пошук все нових теоретичних 

форм суспільного ідеалу та як діяльність з метою створення кращого світу, а 

будь-які історичні суспільні системи і соціальні теорії мають лише відносну 

цінність і носять тимчасовий характер. Цей факт є визначальним при 

висуванні християнськими церквами власних соціально-економічних ідей та 

концепцій. Тому вони здебільш керуються історичною доцільністю і не 

претендують на наукову чи теоретичну істинність моделі розвитку людини і 

суспільства поза межами аналізу соціальної дійсності, що дозволяє коригувати 

свою позицію відповідно до запитів часу, не підриваючи власний авторитет. 

Християнські церкви приділяють більше уваги об’єктивним факторам прояву 

людської волі, які зумовлюють трансформацію економічної системи, ніж 
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детермінізму сучасного мислення, як намагання, використовуючи економічні 

закони, виправити складні соціально-економічні кризи. 

По своїй природі людина є не тільки суспільною істотою. Її існування 

цілком і повністю залежне від суспільства в усіх його виявах і різновидах, що 

були створені попередніми поколіннями і формуються сьогодні. Від 

народження і впродовж наступних років життя молода людина не поспішає 

відмовлятися не тільки від опіки і матеріального забезпечення, але й 

спілкування і батьківської любові. Власне ці духовні виміри кожної окремої 

людини, що стосуються підтримки, важливі й для економічної сфери. Без 

допомоги суспільства, в першу чергу, без засвоєння цінностей його 

інтелектуального досвіду, жодна особа не зможе забезпечити собі гідне життя. 

Тому сьогодні економічна співпраця і спілкування – це первинна складова 

суспільного буття і «негативна» сторона, тілесний аспект людської потреби в 

допомозі [311]. 

Головна відмінність господарської діяльності й економіки полягає в 

цілях, які вони ставлять перед собою. Якщо сучасна економіка самодостатня і 

працює за власними законами, не обтяженими моральними нормами, то сфера 

господарювання визначається суспільними духовно-моральними чинниками. 

Вона частково детермінована законами ринку, але в більшій мірі вільна у 

виборі засобів і методів своєї діяльності та залишає місце для її моральної 

оцінки. Основою господарювання є прояв людської творчості та свободи як 

вираження індивідуальності, яку важко спонукати грошима чи прибутком. 

Потрібно враховувати, на думку А. Кувенховена, що праця людини не завжди 

є оплачуваною. Помилкою ринкової економіки є розуміння праці як 

діяльності, пов’язаної виключно з виробництвом, отриманням прибутку та 

створенням матеріального блага. Незамінним внеском для суспільства є 

діяльність поза виробництвом як праця не для заробітку [259]. 

На противагу західним тенденціям економічного детермінізму 

представники православного богослов’я та російської релігійної філософії 

стверджували про принципове значення духовного фактора в розвитку 
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суспільства. Будь-які суспільні питання розглядаються виключно через 

призму православної віри як істинного пізнання й істинного шляху розвитку 

народу, релігійний ідеал якого виростає з дуже особистісного бачення Бога 

[493]. Але перетворення релігійних організацій на суб’єктів господарської 

діяльності потребує з’ясування не лише декларування свого розуміння 

соціально-економічного ідеалу, а й участі в його досягненні в сучасних умовах 

[432, с. 9]. 

Сама Церква не вибудовує власну модель економіки для отримання 

прибутку, але вона є активним суб’єктом та об’єктом місцевих та світових 

економічних процесів. Її мета – це задоволення життєвих потреб, а як 

споживач, виробник і організатор господарського процесу Церква є учасником 

історично сформованого способу ведення господарства та економічної 

політики. Керуючись канонічним правом, вона здійснює свою діяльність 

відповідно до юридичних та економічних законів. 

Задовольняючи свої повсякденні потреби, Православна Церква 

використовує кращий, на її погляд, принцип колективної реалізації особистого 

виробничого потенціалу в рамках апостольського «спільного життя», в основі 

якого лежить власна праця, а ефективність вимірюється благом кожного. 

Церква, зберігаючи свою містичну суть, вибудовує церковну економіку так, 

щоб не перетворилася на звичайну систему соціального піклування. 

Православне духовенство вважає, що волонтерство, соціальна допомога, 

піклування про літніх і немічних, благодійність – це ті економічні поради, які 

замикаються на безумовно затребуваному в сучасному суспільстві 

соціальному досвіді протестантських деномінацій [442]. Переконаність 

протестантів в тому, що Бог благословляє не лише духовно, а й матеріально, 

дозволяє їм стверджувати, що фінансові і матеріальні речі є результатом 

Божого благословення. У віровченні Церкви Християн Віри Євангельської 

України говориться про те, що фінанси треба вміти правильно 

використовувати, адже «фінансова звітність» перед Богом передбачає не 
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заощадження, а внесок в духовні справи [103, с. 33]. Благодійність розуміється 

як єдино правильний спосіб можливості розпоряджатися багатством. 

Межі між багатством і бідністю визначає саме суспільство незалежно від 

рівня його розвитку. Багатство чи бідність самі по собі не є носіями ні зла, ні 

добра. Все залежить від ставлення людини до них і того, як людина ними 

користується. У сучасному християнському розумінні багатство як таке не є 

значною цінністю, а виступає як засіб для досягнення соціально важливих 

цілей. Його цільова значимість розглядається через призму боротьби із 

«соціальним злом» як протистояння спокусам світу, що формуються під 

впливом негативних або відсутністю соціальних умов. За оцінкою сучасних 

християнських мислителів, «Ісус підсумовує все Одкровення, коли велить 

віруючому в Бога багатіти. Економіка сприяє тому ж, якщо не перестає бути 

інструментом, службовцем цілісного росту людини і суспільства, зростанню 

якості життя» [252, с. 221]. 

Бідність – це явище не лише економічного порядку, адже визначається 

моральними і духовними чинниками ставлення людини та суспільства до 

матеріальних благ та комфорту. Одним із головних елементів бідності є 

недостатня кількість необхідних благ людини. Бідність породжує почуття 

заздрості, ненависті, мстивості, жадібності, злості, відчаю і веде до відчуження 

людини, що побудоване на усвідомленні неможливості змінити своє життя на 

краще і позбавляє людину бути повноцінно представленою у суспільному 

житті. Тому у цілому зростання багатства суспільства має позитивне значення 

як для окремої людини, так і всього соціуму, адже провокує збільшення 

загального рівня життя людей за рахунок збільшення жертовності на користь 

забезпечення загального соціального добробуту. 

Незалежно від свого стану в багатстві чи бідності, на думку архиєпископа 

Івана (Шаховського), людина повинна вміти бачити його переваги, адже Бог дає 

людині ті умови, які потрібні для її спасіння. Людина, дякуючи Богові, але не 

будь-якою ціною може прагнути до покращення свого матеріального 

становища. Важливо те, що православ’я вважає бідність благословенням, яке 
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людина несе лагідно, не озлоблюючись на світ і не заздрячи іншим. А бідність, 

яку людина накладає на себе добровільно, свідомо відмовляючись від зайвих 

матеріальних благ в ім’я Христа, є святістю [194]. У Новому Завіті акценти 

особливої турботи Бога спрямовані на бідне оточення, що можна навіть 

розуміти як привілейований стан за умови цілковитої довіри Богові. 

Матеріальні блага не є злом, якщо від них немає залежності, а, якщо вони 

можуть послужити ближнім, не треба розцінювати гроші та багатство як 

головну і останню надію і опору в житті [458]. 

Соціально-економічне вчення Церкви, на відміну від світської 

економічної теорії, полягає у тому, що всі явища економіки Церква розглядає 

в контексті свого віровчення і своїх завдань по євангелізації членів 

суспільства. Системність і оригінальність цього вчення, на думку 

В. Кандалінцева, полягає в серйозному ставленні до Біблії як джерела 

духовно-економічних знань, першим принципом яких є те, що всім земним 

життям, у тому числі й економікою, керує Бог. По-друге, джерелом розв'язання 

суперечності між Божою і людською працею є Ісус Христос, а також: заборона 

рабства і економічна норма найманої праці, приватна власність, ринкова 

економіка, соціальне регулювання, циклічність розвитку. Таким чином, 

біблійний комплекс є безсумнівно існуючою духовно-економічною 

реальністю, а не набором випадкових елементів, адже всі його основні 

принципи розгортаються в західній економічній системі. Він визначає 

стратегічні не безпроблемні процеси економіки протягом багатьох століть у їх 

ціннісних соціальних пріоритетах [209]. 

Складність богословського підходу до вивчення економічних відносин, 

на думку М. Соміна, полягає у конфесійних особливостях розуміння 

власності, багатства, бідності, милостині тощо. Тому доречно спочатку 

визначити основні парадигми ставлення до власності. Таких парадигм він в 

одній роботі називає три: 1) загальноприйнята доктрина, або «климентизм»; 

2) Святоотцівське майнове вчення; 3) протестантська етика [409], а в іншій 
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[410] – чотири: 1) економіка дива; 2) поміркована доктрина; 3) Святоотцівське 

майнове вчення; 4) протестантська етика. 

Економіка дива. Ця парадигма має євангельське обґрунтування: «тільки 

віруй – і тоді все тобі буде», Господь усе дає за вірою, у тому числі й 

матеріально необхідне. Як з точки зору науки, так і віри, подібна теорія 

видається сумнівною і навіть абсурдною, адже не узгоджується ні зі здоровим 

глуздом, ні з Божою волею щодо призначення світу і людини. 

Поміркована або загальноприйнята доктрина. Згідно з нею приватна 

власність є умовою для існування, гарантом громадянських свобод і 

морального розвитку особи. Наявність власності і навіть багатства – не є злом 

за умови незалежності від нього: «не багатство володіє людиною, а людина – 

багатством». 

Святоотцівське майнове вчення. У вченні Отців Церкви питання 

власності розглядають на двох рівнях: особистому – повне відкидання 

власності (аскетизм) та взаємин із ближніми – спільність майна, праведне 

ставлення до власності на основі любові до ближнього. Адже в суспільстві з 

високим ступенем моральності кожен має піклуватися про інших. 

Протестантська етика. Добробут і багатство розглядаються як 

позитивні християнські цінності. А тому підприємництво і прагнення 

збільшувати прибуток за допомогою легітимних механізмів розуміється як 

благо не лише для окремих людей, адже завдяки їхній діяльності збільшується 

добробут усього суспільства [410]. 

При розгляді даного питання засадничими постають ідеї, які були 

сформульовані з часів Реформації. Вони складають основу сучасного 

християнського розуміння моральних ідеалів при побудові різних соціально-

економічних відносин як діяльності, здійснення якої підтверджує власну віру. 

Протестантські лідери стверджували, що тільки праця в ім’я Бога веде до 

спасіння, а матеріальний успіх людини є знаком богообраності. Тут, по суті, 

багато дослідників солідарні з М. Вебером [110] в оцінці значення релігії, 

перш за все протестантизму, у становленні капіталізму. Господь визначив 
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кожній людині її долю, по Божій волі від народження і внаслідок життєвих 

обставин вона отримує соціальний і професійний статус. Разом з тим, 

протестантизм спонукає своїх послідовників до соціально-економічної 

активності, адже це єдиний шлях для спасіння, яке можливе, якщо покликання 

як воля Божа буде виконана до кінця. 

Від нового вчення віруючі християни набувають істину рівності всіх 

людей перед Богом і презумпцію їх порятунку. Акценти духовного буття 

людини поступово переміщуються у царину її матеріального світу і 

соціальних життєвих відносин, що вимагає впорядкованості нових соціально-

економічних ідеалів, які набувають абсолютно земного характеру. Релігійні 

мотиви соціалізації суспільства як потреба створення рівних соціальних умов 

розвитку, стали породжувати реальні соціально-економічні ідеї, спрямовані на 

боротьбу із соціальним злом і створення таких умов, що дозволять побудувати 

щасливе суспільство в межах земної історії. Безперечно, ідеї Реформації та їх 

практична реалізація сьогодні розкриваються через розуміння духу змін. 

Цілий ряд істотно інших, нових, в порівнянні з католицизмом або 

православ’ям, підходів до розуміння людської особистості та ідеалів її 

життєдіяльності у протестантизмі виявляється потужним стимулом для 

розвитку господарства в минулому, сьогодні та в майбутньому [111, с. 93-97]. 

Моральне виправдання спрямованості людини на краще матеріальне 

становище, можливість накопичення багатства має широкий етичний контекст 

та обумовлює ряд вимог. Протестантська етика пронизує всі сфери 

життєдіяльності людини, вона вбачає присутність Бога в кожній події 

людського життя. Протестантський Бог вимагає від людини самопожертви 

всім своїм життям, що є платою за її обраність. Тому і будь-яка етично 

виважена діяльність є корисною для людини і всього суспільства. Всі люди 

повинні займатися справою відповідно до покликання. Бог благословляє таку 

працю, а винагородою, дарунком Божим людині й всьому суспільству є 

отриманий прибуток, багатство. Багатство стає необхідною умовою 

здійснення вільного вибору, реалізацією свободи як потенційної можливості 
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розвитку людського духу. Тому цей дар пропонується використовувати у 

боротьбі з бідністю. Бідність, яка не залежить від життєвих обставин, створює 

такі умови, що є перешкодою для реалізації свободи. Насамкінець визнанням 

свободи людини християнською цінністю веде до подолання розриву між 

матеріальною і духовною сферами. 

Не всі вчені погоджуються з концепцією М. Вебера про ключову роль 

протестантизму у становленні капіталізму. З висоти XXI століття добре видно 

критику Вернера Зомбарта, який продовжував спростовувати ідеї Вебера, 

вважаючи, що капіталізм виник на основі феодального суспільства під 

впливом «духу раціоналізму» і «користолюбства» [192]. Італійський 

економіст, історик і політик А. Фанфані у своїй роботі «Католицизм, 

протестантизм і капіталізм» також заперечує зв’язок капіталізму із 

протестантизмом, доводячи, що капіталізм з’являється у Європі раніше за 

протестантизм більш, ніж на століття. Протестантська етика не могла стати 

причиною капіталізму, адже самі лідери цього руху і Лютер, і навіть Кальвін 

перешкоджали капіталізму, будучи консервативними в економічних питаннях, 

засуджували багато нових ідей, які були передумовами капіталізму: дохід, 

який отримується за чийсь рахунок, накопичення багатства, заняття з 

лихварства тощо.  

Фанфані погоджується з Вебером в тому, що протестантизм зумів 

краще пристосуватись до капіталізму, який процвітав після реформації. Але, 

як не дивно, він доводить виникнення капіталізму в сучасному його розумінні 

на італійських торгових шляхах під опікою Католицької Церкви. Однак, на 

його думку, жодна релігія не зробила великого впливу на зростання 

капіталізму як основної світової економічної системи [21]. Більше того по 

мірі його формування навіть «протестантська етика» ставала гальмом для 

такого розвитку. Як вважає В. Катасонов, «перед протестантськими 

теологами і філософами було поставлено непросте завдання: повністю 

звільнити носія «духу капіталізму» від яких-небудь етичних і релігійних оков 
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при збереженні його формальної приналежності до протестантизму» [213, с. 

58]. 

Згодом у сфері соціально-економічних відносин, головними чинниками 

будуть виступати не моральні і релігійні норми, а «доцільність», «користь», 

«свобода людини», яка буде інтерпретована як «свобода робити гроші». 

Господарська сфера була виведена за рамки релігійних норм, замінивши їх 

імперативами «природного права». А економіка як один з розділів 

християнської етики зникає з підручників, розростаючись пишним деревом 

різних самостійних економічних дисциплін, які взяли за основу її комерційну 

(фінансову) ефективність [213, с. 58-60]. 

Сьогодні всі сучасні економічні науки стверджують про те, що саме 

протестантизм сприяв формуванню нового капіталістичного господарського 

устрою, підприємництва, комерції, бізнесу, капіталізму у Європі і у всьому 

світі. Але мало хто наважується використовувати надбання християнства у 

побудові сучасної економічної теорії [270], а Церква поряд з цим відчуває 

ностальгію за браком можливості оцінювати економічні дії (проекти) 

насамперед з точки зору їх моральності. 

У сучасному християнстві, що здебільшого має духовно-моральний 

характер, вважається принципово невірним формування соціально-

економічних теорій, виходячи з гріховної природи людини, адже це породжує 

протиріччя з уявленням про сутність людини як «образу і подоби Бога», 

виправдовує людські пороки і унеможливлює перевиховання людини. 

Християнство за багатовікову історію свого існування стомилося вимагати від 

людини постійної духовного напруги, вбачаючи необхідною боротьбу з її 

гріховною природою і пристрастями.  

В силу того, що економіка спрямована на виробництво перш за все 

матеріальних благ, формується уявлення про принципову якісну 

невідповідність між духовним попитом людей і економічною пропозицією, 

наслідками чого виявляються незадоволення потреб людей. Людина, не маючи 

можливості повноцінно задовольнити свої бажання, заповнює цю пустоту 
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постійним пошуком нових матеріальних благ. Іван Павло ІІ говорить: «Всі ми 

безпосередньо відчуваємо на собі сумні наслідки цієї сліпої залежності від 

чистого споживання: перш за все це груба форма матеріалізму, і в той же час 

це глибинна незадоволеність, тому що людина швидко приходить до того, що 

чим більше вона набуває, тим більшого вона бажає, в той час як самі глибокі 

її сподівання залишаються незадоволеними і, можливо, навіть пригніченими» 

[503]. 

У західнохристиянській традиції як католицькі, так і протестантські 

богослови визнають пріоритетність загального блага перед приватною 

власністю. Серед переваг приватної власності називаються: сприяння 

розвитку економіки, стимул до творчої праці, винахідництва, вміння 

планувати і організовувати господарський процес, забезпечення власного і 

родинного добробуту, передача підприємницьких традицій з покоління в 

покоління. Але цінність всіх цих переваг є безумовною і абсолютною, якщо 

вони спрямовані на благо всього суспільства або хоча б його частини. 

Від конкретних конфесійних ідеалів у вирішенні соціально важливих 

справ, ступеня соціальної активності чи соціальної пасивності певного 

релігійного вчення залежать алгоритми дій релігійних інституцій у соціально-

економічні сфері. Найбільш завершеним ученням про соціально-економічний 

ідеал є соціальна доктрина Католицької церкви, що звернена до соціуму і 

покликана пояснити з точки зору християнської віри різні суспільні явища. 

Вона починає формуватись з кінця XIX століття як реакція на соціальні, 

політичні й, перш за все, економічні виклики часу. У посланні Іоанна Павла II 

«Сотий рік» («Centesimus Annus» [201]) констатується про крах «реального 

соціалізму» і переваги капіталізму як соціально-економічного ладу та 

приватної власності перед соціалістичною формою господарювання. Тобто, 

«Дух капіталізму» міцно оселився всередині церковної огорожі католицизму. 

Найважливіші католицькі документи розглядають економічну сферу не 

як організаційну і господарську, а, головним чином – релігійну та моральну. 

Основою фізичної та інтелектуальної трудової діяльності та її результатів, що 
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складалися протягом тривалого часу, є християнська етика. Трудова діяльність 

не розглядається як основна та остаточна життєва мета, адже найсуттєвіше для 

людини – це Бог та участь у Його земному творінні світу любові заради 

спасіння та життя вічного. Тому вітаються духовні здобутки й стриманість у 

матеріальних благах [252]. Одна, неподільна мета моральної складової 

економіки – це економічна ефективність і сприяння солідарному розвитку 

людства. Економічна діяльність, що спрямована на виробництво корисних для 

розвитку людини товарів та послуг й натхненна справедливістю і солідарністю 

здійснюється на моральних засадах, є взаємним служінням. 

Католицька Церква будує свої економічні ідеї на антропологічних 

принципах, вимагає поваги до людської особистості – суб’єкта праці. 

Діяльність людини є основою добробуту і джерелом її духовного життя, 

рівного молитві і покаяння, що приносить радість і задоволення. Досягнення 

матеріального добробуту і духовного щастя кожної людини на Землі шляхом 

забезпечення всіх, є найважливішим соціально-економічним ідеалом. 

Глобалізаційні процеси, що привели до зниження потенціалу 

національних держав, «розмивання» і руйнування традиційних 

соціокультурних меж, поглиблення секуляризації, урбанізації та уніфікації, 

соціально-етнічної асиміляції, на думку О. Тимчик, поглибили не тільки 

діалогічність співіснування християнських релігійних організацій, а й 

стимулюють трансформацію їх економічних ідей та економічної політики, що 

набувають транснаціональних рис. Усвідомлюючи особливості сучасних 

світових соціальних тенденцій, пов’язаних із системною міграцією людей, 

різних, часто нехристиянських віросповідань, Церква вимушена реагувати, 

пристосовуючись або змінюючи свої підходи до трактування відносин, які 

носять економічний характер. Переміщення людей як основної робочої сили 

для забезпечення ринку праці сприяє зростанню інтеграції між різними 

релігіями та веде до поглиблення негативних ефектів глобалізації, які 

полягають у втраті власних цінностей та переконань. Але мають і позитивний 



 

 

316 

ефект для Церкви, що полягає в цілеспрямованій місіонерській справі, 

долучаючи в лоно Церкви нових віруючих [432, с. 315-323]. 

В умовах глобалізації на шляху до загального добробуту прибуток 

розглядається католиками як знаряддя для реалізації гуманітарних і 

соціальних завдань, які повинні включати перерозподіл багатств між різними 

частинами нашої планети та допомогу слаборозвиненим країнам. Адже вільної 

ринкової циркуляції капіталів, яку встановлюють транснаціональні 

корпорації, недостатньо. Вирішення економічних проблем вимагає 

проведення непопулярних заходів, які сприяють виробництву, але часто 

впливають на обмеження прав і соціального захисту робітників, пригнічують 

інтереси споживачів. Тому Католицька Церква неодноразово висловлювала 

підтримку діяльності різних міжнародних організацій, які рекомендують 

сучасним підприємствам займатись не лише виробництвом і розподілом 

товарів, накопичувати капітал, а й виконувати соціальну функцію побудови 

більш справедливого, солідарного, братнього і толерантного суспільства 

мирного співіснування традицій, культур, релігій. 

Звичайно християнська спільнота стурбована світовими економічними 

кризами. Архиєпископ І. Юркович [107], Постійний Спостерігач Святого 

Престолу при ООН, стверджує, що міжнародні організації повинні слідкувати 

за виконанням транснаціональними корпораціями та іншими комерційними 

підприємствами їхньої юридичної відповідальності за дотримання прав 

людини. Адже економічні та фінансові кризи яскраво демонструють, що бізнес 

нездатний до добровільного саморегулювання діяльності, не порушуючи 

права людини, адже остання є заручником і найбільш страждає від 

економічних негараздів. Недоліком економічної моделі розвитку світу є 

протиріччя між примноженням багатства високорозвиненими державами та 

можливістю їх справедливого розподілу з метою стимулювання розвитку 

найбільш економічно відсталих регіонів і країн. В останні десятиліття світова 

економіка продемонструвала нездатність забезпечити людей робочими 
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місцями і прибутком як у розвинених країнах, так і тих, що розвиваються 

[108]. 

Пафос Ватикану полягає у тому, щоб, визнавши факт соціальних 

проблем, перевести класову боротьбу між багатими і бідними в русло плідного 

діалогу як між людьми, що мають різні статки, так і між державами різного 

рівня розвитку. В іншому випадку сучасні світові фінансові кризи та власне й 

сам економічний прогрес, ставши самоцінністю, починає затискати людину, 

вносить у суспільство все більший розлад, протиріччя і кризи. Отже, 

Католицька Церква дає не лише моральну оцінку економічного розвитку, а й 

пропонує власну мікро- та макроекономічну концепцію, дає конкретні 

рекомендації для християн та послідовників інших релігій, для підприємців і 

великих трансконтинентальних корпорацій, для державних і міждержавних 

міжнародних організацій. 

У цьому відношенні показовими є праці Бенедикта XVI, які присвячені 

соціально-економічним проблемам та необхідності поєднання економіки та 

етики. Соціальна концепція католицизму намагається бути співзвучною з 

теоретичними обґрунтуваннями глобалізації, відшукуючи ефективний 

інструмент вирішення проблем маргіналізації бідних верств населення, що, по 

суті, зближує глобалізацію з процесом усуспільнення. В енцикліці «Deus 

caritas est» [499] папа Бенедикт XVI шукає фундаментальні основи та пропонує 

правильні підходи до соціально-економічних процесів, що можуть 

застосовуватись далеко за межами церковної громади. Активна позиція 

Католицької Церкви базується не лише на осмисленні церковного вчення, а й 

на рівні безпосередньої практичної участі Католицької Церкви у суспільному 

житті. Папа Бенедикт XVI звертає увагу на питання справедливості і 

загального блага як критеріїв морального впливу, інституційного шляху 

суспільного життя, не пропонуючи технічних рішень проблеми. Загальне 

благо при цьому він бачить як поєднання апологетики приватної власності, 

принципу колективізму і традиційних релігійних цінностей католицизму, що 

розглядаються в аспекті солідарного розвитку людства. 
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Католицька соціальна доктрина намагається конкретизувати підходи та 

вимоги до практично всіх аспектів трудових відносин, у першу чергу: 

забезпечення права на працю всіх людей незалежно від расового, гендерного 

чи соціального становища; захист права молоді, жінок та іммігрантів на працю 

та професійне навчання. Звертаючись до проблем економіки, І. Юркович [358] 

стверджує, що Святий Престол, завжди наголошував на важливості внеску 

жінок у розвиток всієї економічної системи. Політика, спрямована на 

розширення прав та можливостей жінок у процесі розвитку, може відігравати 

ключову роль у цьому напрямку наголошував він. До важливих економічних 

проблем І. Юркович відносить необхідність чесного виконання робітниками 

своїх обов’язків, забезпечення роботодавцями відповідно до трудового 

договору гідної оплати та належних умов праці, розумної тривалості робочого 

часу та відпочинку, а також загальної зайнятості, зростання прибутку на душу 

населення, боротьби з голодом і бідністю державними урядами та 

міжнародними організаціями. 

Багато духовно-релігійних лідерів і глав християнських церков 

одностайні в тому, що головна причина кризи в економіці пов’язана з її 

відривом від моральних заповідей. Предстоятелі православних церков 

наголошують на тому, що економічна криза «є результатом збоченої 

економічної діяльності, яка позбавлена людського виміру і не служить 

справжнім потребам людства, а також гонитві фінансистів за наживою, яка 

часто набуває маніакального характеру. Життєздатна лише така економіка, яка 

поєднує ефективність із справедливістю та суспільною солідарністю» [350]. 

Якщо в ХХ століття основна увага приділялась критиці рабства, колоніальної 

політики, комунізму, соціалізму, то сьогодні в пріоритеті засудження всіх види 

дискримінації, лихварства, трудового насильства та експлуатації, надмірності 

багатств і розкоші, ігнорування потреб бідних, життя заради накопичення 

багатства виключно для себе, примусова і дитяча праця, торгівля людьми та 

людськими органами тощо. 
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Доводиться констатувати, що у багатьох програмних документах 

християнських церков навіть у ХХІ столітті стверджується про загрозливі 

масштаби торгівлі людьми та використання рабської праці [411]. Відсутність 

належних соціально-економічних умов шкодить людській гідності, породжує 

несправедливість, бідність, кримінал і насильство, що виходять за межі 

сучасного цивілізаційного розвитку. Стає зрозумілим, що науково-технічний 

прогрес і глобальний ринок неминуче ведуть до збільшення продуктивності, 

наслідком чого є посилення експлуатації працівників та пошук дешевої 

робочої сили. Особливим є питання безробіття молоді та людей похилого віку. 

Заради збереження сучасної економічної системи, яка заснована на 

«поклонінні грошам», цілі покоління не мають можливості ні працювати, ні 

вчитися і ризикують залишитись за межами сучасного цивілізаційного 

розвитку. Значна увага приділяється питанню роботи з людьми з обмеженими 

розумовими і фізичними можливостями, колишніми наркоманами, 

алкоголіками і ув’язненими. 

На одне з перших місць суспільних вимірів становлення сучасної Церкви 

папа Франциск ставить «теологію бідних». Сьогодні, на його думку, категорії 

«бідності» і «бідних» повинні стати для Церкви теологічними, а не 

соціологічними чи філософськими і сприяти результативній перебудові й 

реформуванню Церкви [509]. Франциск вважає, що досвід страждання 

дозволяє бідним краще зрозуміти страждання Христа і в них можна і потрібно 

вчитись для нової євангелізації, яка полягає у визнанні спасенної сили 

екзистенції бідних. Поставивши її в центр розвитку Церкви можна по новому 

відкрити Христа у бідних. Тому потрібно співчувати, слухати і розуміти їх, 

щоб сприймати ту таємничу мудрість, яку Бог хоче нам передати через них, 

стверджує папа [44]. 

Важливим для Католицької Церкви є й питання світової епідемії 

сучасної економіки, якою є корупція. Генеральний Секретар Єпископської 

Конференції Італії Нунціо Ґалантіно бачить проблему в законодавстві та 

застарілій практиці удосконалення діючих законів, адже часті законодавчі 
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зміни нерідко самі стають причиною корупції. Помилково вважати, що для 

Церкви достатньо терпеливо висловлювати свою думку у формі побажань і 

прохань. Корупція є настільки згубним явищем, вважає він, що у боротьбі з 

нею потрібно використовувати репресивні дії та відповідні обмежуючі норми, 

які стосуються всіх та окреслюють чіткі наміри змін [143]. 

Щодо позицій православ’я, то, на жаль, воно ще не має достатньо 

напрацьованих теоретичних досліджень з економічних питань, відчувається 

брак сучасних концептуальних документів Церкви з проблем господарчої 

діяльності. Фактично продовжується культивування філософії соціально-

економічних відносин, сформованої на початку ХХ ст. Виявляється відносна 

теоретична та практична пасивність православних у господарському житті, що 

простежується у порівнянні з іншими християнськими конфесіями чи 

нехристиянськими релігіями. 

Показово, що деякі сучасні православні богослови бачать у створенні 

соціального вчення відступ від чистоти православ’я. Мабуть з цих причин 

Православна Церква визначилась лише з основними принципами та 

моральними нормами, але не прагне до створення ефективного механізму 

господарської та фінансової діяльності. Основна схема фінансування Церкви, 

на думку С. Чапніна, полягає у формуванні такої системи відносин, при якій 

за парафіяльні і єпархіальні надходження відповідають виключно священники 

і єпископи. Відповідальність за відновлення й утримання храму, місіонерсько-

катехізаторську і благодійницьку діяльність та власне саме життя священника 

та його родини лежить на плечах священника, а образ приходу сприймається 

як «маленький бізнес» настоятеля. Тому прагнення до автономії у фінансовій 

та господарській сфері є закономірними, адже адміністративна вертикаль 

влади не враховує необхідність підтримки парафій і єпархій «зверху». 

Знецінення жертви парафіянина, ігнорування його бажання активніше брати 

участь у житті Церкви, відсутність відповідального ставлення до долі парафії 

впливає на формування церковного бюджету [469].  
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Внутрішні економічні і фінансові процеси Церкви – це таємниця, але 

загальновідомо, що церковний капітал формується не на пустому місці, а з 

кишені віруючого громадянина. Отже, основою матеріального добробуту 

Церкви є культова жертва, яка має позаекономічний характер походження. 

Частково оберігає фінансову сферу Церкви державне законодавство, в якому 

дохід культового характеру Церкви не оподатковується та надаються певні 

пільги за користування землею, приміщеннями, енергоносіями тощо [485]. 

Тобто християни мають особливу сферу церковної економіки, де господарське 

життя регламентується як законами держави, так і специфічними правилами 

релігійної організації. 

Економіка приходу, монастиря, єпархії – цілком звичні поняття для 

Церкви. Ця сфера господарювання належить до внутрішнього відання 

релігійної організації і залишається закритою для публічного доступу. І саме 

це часто викликає інтерес, критику й осуд у суспільному середовищі. Адже 

проголошення аскетичності та смиренності часто не узгоджується з 

демонстрацією використання надмірної розкоші як в побутовому, так і 

церковному житті архиєреями різних християнських конфесій. 

Одним із незмінних критичних пасажів на адресу Церкви, ігумен Філіп 

(Сімонов) називає, абсолютну презумпцію винності кліру в нецільовому 

використанні церковних коштів [442]. Коли священники їздять на сучасних 

автомобілях, витрачають кошти на свою родину, будівництво та оснащення 

«маєтків» – це лише одна стаття видимого нецільового використання коштів, 

якому суспільство виставило негативно оцінку. Людина хоче бути впевнена, 

що її доброчинність справді, використовується для блага Церкви і суспільства, 

а не особистого добробуту окремого священника чи єпископа, та, відчуваючи 

її реальний результат, вона з більшим ентузіазмом виконуватиме свої 

обов`язки і як громадянина, і як вірянина. 

Соціальна концепція Православної Церкви розуміє власність як дар 

Божий. Церква визнає різні форми власності: державну, громадську, 

корпоративну, приватну та ін. Але до цього переліку не входить церковна 
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власність, яка є пожертвуванням Богу і тому недоторканна. Однак досвід 

ведення церковної бухгалтерії показує складність відокремити пожертвування 

від інших коштів, які надходять на рахунок Церкви. В той же час Православна 

церква утримується від суджень про сучасні економічні відносини, що 

складаються в світовому геополітичному просторі в аспекті стимулювання 

соціально-економічного розвитку та благополуччя. Ключовим пунктом 

соціальної доктрини є вимога безумовної допомоги бідним і немічним та 

справедливий розподіл суспільного продукту. 

Православ’я, як уже говорилось, бачить свій етичний ідеал праці у 

монастирському укладі життя. В результаті вся світська праця стає ніби 

другорядною у порівнянні з чернечим покликанням. Внутрішнє життя людини 

і суспільства становить постійну боротьбу духу і чуттєвості за володіння 

людиною. Завдяки аскетизму як духовної боротьби в людині формується 

правильне співвідношення між різними потребами духу і плоті в умовах 

соціально-економічного розвитку. В сучасних умовах, коли виробництво і 

споживання матеріальних благ стає самоціллю для людини, підтримка позиції 

аскетизму є подвигом ХХІ столітті. 

Ігумен Філіп (Сімонов), підкреслює, що «економічне буття властиве 

людському єству, і навколишньої його дійсності, і за Божим зарядженням і 

призначенню природним чином вимагає їх сполуки» [442]. Твердження, що 

духовне життя християнина передбачає пасивне, байдуже ставлення до світу, 

суспільства і розвитку сучасної цивілізації є хибним. Тому православні ієрархи 

розуміють, що створення економічного соціального вчення Церкви, вкрай 

необхідне для ефективного, конструктивного і плідного діалогу Церкви і 

сучасного суспільства. Для створення фундаменту взаємин сучасного 

християнства і світу потрібні плідні контакти економістів, бізнесменів, 

підприємців і богословів, що зможуть направити розвиток економіки в русло 

стабільності і надійності. «У наш час тема підприємницької та фінансової 

діяльності, спрямованої на користь людей, має першорядну значимість для 
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формування гармонійних соціальних відносин» [219], стверджує Московський 

патріарх Кирил. 

Намагаючись діяти в унісон з розвитком сучасного світу, соціальна 

доктрина Православної Церкви нагадує, що сучасна світова економіка 

втратила зв’язок із християнською традицією і мотивує людину тільки на 

досягнення матеріального достатку. Тому економічна сфера людської 

життєдіяльності повинна мати і духовні виміри. Вона повинна бути 

підпорядкована особистості, адже, як і все інше, існує для неї як засіб 

розкриття і виконання творчого дару. Як стверджує митрополит Мінський і 

Слуцький Філарет: «Людина – занадто складна істота, щоб задовольнятися 

горизонтальним виміром свого життя». Завдання і місія Церкви не говорити 

про недосконалість економічних механізмів, чи давати інструменти порятунку 

фінансової системи, а вчити тому, що «економіка – це всього лише знаряддя в 

руках людини, і сама людина є місцем боротьби добра і зла, центром 

прийняття рішень – правильних або помилкових; словом і ділом, проповіддю 

та молитвою підтримати людей у важкі часи, вселити в їхні серця надію і віру 

в рятівний промисел Божий про кожну людину, закликати людей, в тому числі 

зі світу бізнесу, не залишатися байдужими до потреб і страждання багатьох 

своїх співвітчизників» [193]. 

Православна Церква висловила своє бачення соціально-економічної 

реальності в документі «Звід моральних принципів і правил у 

господарюванні» [393]. Стверджуючи, що стан економіки безпосередньо 

залежить від духовного здоров’я особи, РПЦ виступила з ініціативою 

широкого суспільного діалогу відносно формування соціально-економічного 

ідеалу. В документі пропонуються головні моральні принципи і правила 

господарської діяльності, якими можуть керуватися приватні підприємці, 

профспілки, наймані робітники і державні підприємства. Вважається, що Звід 

покликаний виявити точки дотику в економічній сфері та об’єднати 

суспільство навколо ідеї побудови справедливої і конкурентоспроможної 

економіки, у першу чергу, у Росії. 
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Церква, не втручаючись в сферу законодавства, пропонує моральні 

принципи і правила для добровільного прийняття всіма учасниками 

економічного процесу, у тому числі державними органами і громадськими 

організаціями, які беруть участь у господарюванні. Головними цінностями 

проголошуються: ефективна і справедлива економіка, свобода і 

відповідальність особи підприємця, захист слабких і знедолених, повага до 

влади, чесна праця. РПЦ вважає, що документ описує ідеальну модель такої 

непростої сфери людського буття, як економіка і господарювання на основі 

таких принципів:  

1. Не забувай про хліб насущний, пам’ятай про духовний сенс життя. Не 

забуваючи про особисте благо, турбуйся про благо ближнього, благо 

суспільства і Батьківщини. 

2. Багатство – не самоціль. Воно повинно служити створенню гідного 

життя людини і народу. 

3. Культура ділових відносин, вірність даному слову допомагає і людині 

стати кращою, і поліпшити економіку. 

4. Людина – не «постійно працюючий механізм». Їй потрібен час для 

відпочинку, духовного життя, творчого розвитку. 

5. Держава, суспільство, бізнес повинні разом піклуватися про гідне 

життя працівників, а тим більше про тих, хто не може заробити собі на хліб. 

Господарювання – це соціально відповідальний вид діяльності. 

6. Робота не повинна вбивати і калічити людину. 

7. Політична й економічна влада повинні бути розділені. Участь бізнесу 

в політиці, його вплив на громадську думку може бути тільки прозорим і 

відкритим. 

8. Привласнюючи чуже майно, нехтуючи загальним майном, не 

винагороджуючи робітника за працю, обманюючи партнера, людина 

переступає моральний закон, шкодить суспільству і собі. 

9. У конкурентній боротьбі не можна вдаватися до неправди і зневаги, 

експлуатувати порок та інстинкти. 
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10. Потрібно поважати інститут власності, право володіти і 

розпоряджатися майном. Аморально заздрити добробуту ближнього, зазіхати 

на його власність [393]. 

Розглядаючи ці принципи і правила, РПЦ намагається вирішити 

суперечку з приводу переваги матеріальних чи духовних пріоритетів, 

приватних чи громадських інтересів. В результаті приходить до висновку, що 

сам факт дискусії вказує на важливість приватної і суспільної користі, як 

духовного, так і матеріального як єдиних і невід’ємних частин людського 

буття. Тому при створенні суспільно-економічного ідеалу не може нехтувати 

ані духовними, ані матеріальними чинниками, які повинні гармонійно 

доповнювати один одного. 

У Зводі вперше отримала розвиток тема виправдання багатства і 

власності як Божого джерела і засобу служіння Богу і батьківщині. Звичайно, 

багатство не ставиться в ряд Божих винагород, а, скоріше, стосується 

відповідальності підприємця який повинен розглядати власність не тільки 

засіб отримання вигоди, але і засіб служіння ідеалам добра і справедливості 

[255, с. 376-377]. Для Православної Церкви більш значущою є інтелектуальна 

власність, тобто наукові роботи, винаходи, інформаційні технології, художні 

твори та інші творчі досягнення, які спрямовано на благо суспільства. 

Економічна частина вчення Православної Церкви на переконання РПЦ 

виникла не на порожньому місці і має тисячолітню історію. Проте стислість 

економічних питань в рамках православної традиції ігумен Вєніамін (Новік) 

пояснює тим, що «релігійно осмислене визнання земного благополуччя 

становить значні труднощі в російському православ’ї, в якому святість 

традиційно асоціювалася з початковим змістом євангельської убогості» [112]. 

Економічні аспекти соціального вчення РПЦ покликана розвивати 

Експертна рада «Економіка і етика» при Патріарху Московському. З 2009 р. 

Експертна рада схвалила три програмні документи: «Заява у зв'язку зі 

світовою фінансово-економічною кризою» [181], «Заява у зв'язку з 

обговоренням стратегії довгострокового розвитку Росії до 2020 року» [182] і 
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«Заява Експертної ради «Економіка і етика» при Святішому Патріарху 

Московському і всієї Русі від 29 липня 2010 року» [183], що схвалена в Києві 

і присвячена міждержавному стратегічному партнерству в економічній сфері. 

Мета останньої, мабуть, була спрямована на те, щоб вплинути на ставлення 

України до Європейської інтеграції та зорієнтувати її до євразійської 

«масштабної інфраструктури» довгострокових спільних проектів російського, 

українського, білоруського та інших народів. За оцінками І. Жиліної, ці заяви 

є черговими політичними деклараціями про особливу роль російського 

православ’я в спільноті слов’янських народів та необхідності побудови 

єдиного економічного простору, міжнаціональної інтеграції слов’янського 

співтовариства, заснованого на цінностях православної цивілізації. Уникаючи 

богословської рефлексії, зазначені документи констатують висновки 

державних аналітиків, наголошуючи на причинах економічної кризи, на 

необхідності справедливої і моральної економіки та месіанській ролі Росії в 

оздоровленні людської цивілізації, яка може і повинна показати приклад 

іншим країнам в розвитку економіки і моральності [172, с. 52]. 

Офіційні церковні документи в більшій мірі відображають ставлення 

Церкви до соціально-економічних проблем сучасної Росії, не забезпечуючи 

повну оцінку стану світової економіки і міжнародного економічного 

співробітництва. Складні для трактування соціально-економічні погляди 

Православної Церкви сьогодні можна зрозуміти як намагання хоч якось 

долучитись до публічного дискурсу, щоб сколихнути світську громадськість. 

Поза полем зору богословської думки залишилися значні пласти сучасного 

стану та тенденцій розвитку економіки, пов’язані з проблемами 

інформаційного суспільства, трансформації соціальних структур у напрямку 

колосального розриву між зростаючим багатством і жахливою бідністю, 

ринковими імперативами, біржовими катастрофами тощо. У цілому, 

стверджує І. Жиліна, очевидно, що «соціальна концепція Церкви не 

спрацювала, не вийшла з лабораторних рамок, призначених для церковних 
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інтелектуалів. Суспільство її не помітило, а вона не зблизила Церкву із 

суспільством» [172, с. 59]. 

РПЦ розглядає глобалізацію, перш за все, як культурну експансію 

західного суспільства, яке прагне нав’язати як абсолютну цінність і міру 

істини єдино можливу універсальну бездуховну культуру, засновану на 

розумінні свободи деградації людини, яка не обмежує себе ні в чому. 

Внутрішня суперечливість процесів глобалізації пов’язана з небезпекою для 

більшості країн, які, не маючи рівного з розвиненими країнами доступу до 

базових технологічних ресурсів, можуть бути викинуті на узбіччя світової 

цивілізації. Тому Церква хоче мати доступ до всіх механізмів для всебічного 

контролю за транснаціональними корпораціями і за процесами, що 

відбуваються в фінансовому секторі економіки [326]. Мабуть Православна 

Церква вважає, що хтось володіє спеціальними ключами, які можуть надати 

доступ до вирішення будь-яких проблем економіки. 

Американський православний філософ і богослов Д. Гарт сучасні ринкові 

відносини розуміє як постхристиянську культуру комунікації, комерції і 

сучасних цінностей. Логіка ринку полягає у знеціненні людської особистості, 

перетворення її в функціонального споживача товарів та послуг. Ринок 

розширює дистанцію та прагне до розриву зв’язків не тільки в межах 

матеріальної та духовної альтернативи, а й визначає антропологічні кордони 

знеособленої комунікації людини зі світом. Він підмінює есхатологічні основи 

християнства бажанням набуття добробуту, комфорту та отримання насолод 

«тут і сьогодні», де критерієм всього виступає ціна [452, с. 645]. Ідентифікація 

віри в Бога, з товаром, а Церкви – з надавачом послуг підриває основи 

християнства, оскільки зневажає місію Ісуса Христа та покликання Церкви. 

Слід підкреслити, що християни залучені до сфери економіки не менше, 

ніж інші люди. Більшість віруючих людей працює на підприємствах, в 

державних установах, займається бізнесом, підкорюючись світським 

економічним законам та правовим нормам певного суспільства, в якому вони 

живуть. Тому у цілому можна назвати такі аспекти взаємозв’язку 
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християнства з економікою в сучасному соціальному середовищі: по-перше, 

християнське вчення певним чином впливає на світогляд та світосприйняття 

як віруючих, так і громадян, що мають інші переконання і проживають в 

одному соціокультурному середовищі. Воно, як прямо, так і побічно, може 

формувати інструментальні шляхи життєдіяльності людей (наприклад, 

сприяти формуванню прошарку підприємців або гальмувати цей процес). По-

друге, релігійні організації та релігійні центри (громада, монастир, патріархія 

тощо) можуть бути самостійним економічним фактором. По-третє, дозволи та 

обмеження в повсякденному житті віруючих багато в чому визначають 

особливості споживчої поведінки (харчування, одяг, речі першої необхідності, 

ритуальні товари і послуги). По-четверте, релігійні громади формуються як 

стійке коло спілкування індивідів та малих соціальних груп. Вони поділяють 

етичні норми і створюють стійкі соціальні зв’язки, що полегшує економічні 

операції, оскільки робить поведінку їх учасників більш передбачуваною та 

зменшує економічні ризики і витрати. По-п’яте, участь релігійних організацій 

та послідовників певного віровчення в політичному та економічному житті 

місцевих, державних чи міжнародних політико-правих організацій та 

підприємств створює можливості впливати на прийняття господарських 

рішень. 

Християнство, пропонуючи власний соціальний ідеал, що близько двох 

тисяч років фактично визначав світопорядок, нині під переконливим впливом 

світових економічних чинників зіткнулося з раціоналізмом і нетрадиційним 

для суспільства прагматизмом і практичністю, що все більше зміщуються в 

бік цілком земних, матеріальних, людських цінностей. Штучні конструкції 

глобальної економіки поряд із поширенням ідеалів сурогату нової масової 

культури нерідко ведуть до зниження і підміни духовних стандартів життя. 

«Конкурентоспроможними» в сучасних економічних умовах виявилися носії 

тих світоглядів і релігійних переконань, які повністю або частково розірвали 

зв’язки із християнством. Найбільш пристосованими ідеологіями і 

релігійними системами до сучасних світових реалій, на думку В. Катасонова, 
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виявились атеїзм у всіх його модифікаціях, талмудичний іудаїзм, окультизм, 

кабала, масонство, різні варіації замаскованого і неприкритого сатанізму 

[213, с. 123]. 

Не стоїть на місці в цьому контексті і протестантизм. Нова «теологія 

процвітання» («теологія багатства») біля витоків якої стоїть пастор євангеліст 

Е. Кеньон та його послідовник К. Хейген, проголошує тезу: «Бог бажає 

фінансового процвітання всім віруючим і винагороджує їх грошима 

відповідно до сили їх віри» [213, с. 124]. Підтверджуючи свої слова 

необхідними цитатами про багатство з Святого Письма, перш за все, Старого 

Завіту та проводячи відверту фальсифікацію Нового Завіту, сьогодні багато 

великих протестантських церков на Американському континенті 

позиціонують себе як послідовники «Євангелія процвітання». О. Дворкін 

вважає, що це вчення є формою магічного окультизму з елементами 

психічного маніпулювання, що прикриває себе псевдохристиянською 

фразеологією, адже заперечує практично всі положення традиційного 

християнства [145]. 

Основні ідеї «теології процвітання» націлені на створення позитивного 

мислення і конструктивної діяльності у сфері фінансів, що стоїть на першому 

місці, а також здоров’я, відносини з оточуючими. Це вчення стверджує, якщо 

будуть гроші, то всю решту можна придбати: і здоров’я, і друзів, а близькі 

люди будуть ще ближче. Велика увага приділяється пожертвам, адже 

вважається, що чим більше віддаєш, жертвуєш, мається на увазі гроші і 

цінності, Богу і Церкві, тим більше отримуєш. Тут не йдеться про духовні дари 

Бога та власне і очікування стосується насамперед грошей, прибутку, 

багатства матеріального достатку, які повинні потім повернутися з лишком. 

Завдяки практичній дієвості цієї формули багато протестантських організацій, 

втративши сакральний зв’язок з християнством, перетворилися у міжнародні 

процвітаючі комерційні організації, які на тлі сучасного християнства 

нагадують становлення релігії антихриста [213, с. 131].  
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Основи християнського соціально-економічного ідеалу, наприклад, 

декан Міжнародного християнського університету Пол Слоан пов’язує з 

єдиною системою взаємовідносин інвесторів, виробників, продавців, 

споживачів. Її ефективність і користь він бачить у реінвестуванні для 

поліпшення бізнесу, а не в отриманні більшого прибутку та використанні в 

особистих інтересах. Менша ціна дозволить споживачам придбати більше 

якісних товарів, виробнику створити більше продукції та залучити більше 

інвестицій та робочої сили. Тобто всі аспекти такої системи, в ідеалі, 

регулюються змінами на ринку, який в свою чергу в рівній мірі залежить від 

особистих інтересів інвесторів, виробників, продавців та споживачів. Інтереси 

кожної з цих груп, будуть модифікувати всю економічну систему в напрямку 

створення добробуту для всього суспільства і зростання рівня життя кожної 

людини до нескінченності [402, с. 78]. Сучасна економічна теорія стверджує, 

що розвиток соціально-орієнтованого економічного імперативу: особиста 

вигода, добробут, якість трудового життя, самостійне мислення і нестандартне 

творче ставлення до роботи – це така цінність, навколо якої розгортається 

система соціальних послуг та соціальних програм, але нині це «дороге 

задоволення» [77, с. 339]. 

Абсолютна логіка економічного зростання привела до атрофії 

традиційних господарських цінностей: етики праці, багатства, справедливості, 

солідарності тощо. Вони втратили свою колишню онтологічну дійсність для 

суб’єкта господарювання і набувають інструментального характеру. 

Реальними носіями цінностей в економіці виявилися держави і великі 

підприємства з їх довгостроковими стратегіями. А соціально-економічний 

ідеал відбувається на основі принципів ринку, для якого характерна ерозія 

традиційної ієрархії цінностей, заснованої на сакральних (духовних, етичних) 

пріоритетах, що виражається у вигляді асиметрії ідеального і матеріального 

сегментів економіки. 

Сучасні економісти стверджують, що християнські соціальні підходи, за 

рідкісним винятком, не мають помітного впливу на розвиток економічної 
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науки [199]. А сучасна людина не вміє правильно користуватися владою над 

природою, адже пряма необхідність і корисність науково-технологічного 

розвитку не впливає на зміну цінностей і совісті, людської відповідальності за 

неї. Екологічна криза дозволяє зрозуміти, що будь-яке технічне рішення, 

запропоноване наукою, не дасть можливості вирішити серйозні проблеми 

нашого світу. Тому представники всіх християнських церков і спільнот 

висловлюють глибоку стурбованість і привертають увагу до етичних та 

духовних причин екологічних проблем. Пошук їх рішень вимагає компромісу 

не лише в царині технології, а і в самій людині шляхом заміни споживання 

жертовністю, жадобу – щедрістю, марнотратство – умінням ділитися, вдатися 

до аскетизму, навчитися дарувати. В першу чергу, говорить папа Франциск, це 

стосується тих, хто («сильний, того і правда») став причиною величезної 

нерівності, несправедливості та жорстокості проти більшості людства, 

концентруючи ресурси в своїх руках та діючи по принципу «переможець 

забирає все» [163]. 

Педалювання соціальної концепції християнських церков на питанні 

економіки в сучасному житті як основного чинника соціального прогресу є не 

лише важливим і актуальним. Але доводиться констатувати, що сучасне 

суспільство не готове відмовитись від тих пріоритетів, які тримають і 

зміцнюють сучасний ринок, а апеляція до культури, духовності і моральності 

залишається лише декларативною. Ніяка економічна система не є ідеальною, 

не здатна задовольнити всіх потреб людини. Вважається, що у кращому 

випадку вона повинна забезпечувати гідне матеріальне існування суспільства. 

Крім того, сьогодні навіть в теоретичному плані важко назвати хоч якусь 

економічну систему в повному розумінні християнською. 

Прагнення християнства допомогти вирішити повсякденні життєвих 

проблем людини і суспільства пов’язується з необхідністю побудови на Землі 

більш справедливого і гуманного суспільства. Така позиція сприймається 

неоднозначно й окреслює коло суспільних вимог до Церкви як посланця 

істини Христа, а не виробника предметно-матеріальних цінностей, що 
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створюються з метою забезпечення людини всілякими благами. Черпаючи 

істини з одного й того джерела, але різними, часом протилежними, шляхами, 

християни, на думку Т. Коваль, приходили до одних тих же загальних, 

універсальних, важливих принципів соціально-економічної етики: перевага 

духовних благ, які визначали певну ієрархію цінностей над матеріальними; 

залежність від багатства та його накопичення; зв’язок між відношенням до 

матеріальних благ і порятунком у потойбічному житті [239, с. 10-19]. 
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4.3. Політичний дискурс у християнському соціальному вченні 

 

У політичному дискурсі завжди специфічне місце займала релігія. З 

огляду на це, політика певним чином приймає релігійні ознаки, апелюючи до 

сокровенних почуттів людини. Для прикладу, у політичному авторитарному 

чи тоталітарному режимі відбувається цілковита заміна релігійного або повне 

підпорядкування його світським релігіям (культом вождя особи чи партії), що 

призводить до злиття політичного і релігійного. Богословське трактування 

примусового, часто авторитарного, характеру держави пов’язується з 

історичною необхідністю людства, що полягала у потребі наведення і 

підтримання зрозумілого для усіх громадян правопорядку [69, с. 96]. 

Відповідно, якщо Церква перетворюється в державу або в орган влади, вона 

утворює той самий тоталітаризм, якому мала б протистояти. Повне злиття 

Церкви з державою зруйнувало б суть і держави, і самої Церкви. 

У демократичному суспільстві зазвичай присутні християнські мотиви, 

не дивлячись на своєрідний статус релігії та Церкви, що визначений 

законодавчо. З процесами демократизації, плюралізації та розвитком 

громадянського суспільства влада, громадяни й релігійні організації 

переходять від монологу до діалогічної форми спілкування. Церква не може 

бути лише спостерігачем політичних процесів у державі, адже всі, хто 

безпосередньо формує Церкву, відповідно входять до складу держави і 

суспільства. Але не всі, хто складають державу чи суспільство, входять до 

Церкви.  

Використовуючи матеріали з різних галузей наукових знань, відомі 

канадські науковці John Dyck, Paul Rowe, Jens Zimmermann в колективній 

праці «Politics and the Religious Imagination Routledge» [17] приходять до 

висновку, що в останнє десятиліття зростає інтерес до розвитку зв’язків між 

релігією і політикою. Релігію недостатньо сприймати тільки через 

інституційні або кількісні показники, адже сьогодні вона стає серйозним 

мотиватором як життєдіяльності людини, так і побудови регіональної і 



 

 

334 

глобальної політики. Вони вважають, що для повноцінного розуміння взаємин 

релігії і політики ця сфера повинна стати об’єктом аналізу не лише для 

філософських дисциплін, а й для нової політичної теорії, що дозволить краще 

зрозуміти глибину та багатогранність відносин, побудованих на глибоких 

світоглядних основах.  

Складність і проблемність з’ясування феномену релігійних і політичних 

зв’язків полягає, на думку О. Бортнікової, у тому, що потрібно відділити з усієї 

їх множини «ті стійкі, постійно відтворювані відносини, які дозволяють дати 

єдиний понятійний опис релігійно-політичного простору різних країн у різні 

періоди історичного розвитку. З другого боку, цей набір має бути достатнім 

для того, щоб побудувати опис реальних релігійних і політичних процесів без 

залучення додаткових категорій» [93]. 

Починаючи з ХVІІІ до середини XX ст., багато західних інтелектуалів 

чекали на «смерть релігії», вважаючи, що завдяки «тріумфу розуму» релігія 

зникне вже в наступних поколіннях, а найоптимістичніші з них стримано 

провиділи її жалюгідне існування не довше, ніж до початку XXI ст. Згідно з 

поширеними поглядами, роль релігії в політиці зменшуватиметься в міру 

модернізації суспільства. Але схематизм таких установок, які існують у 

науковому і релігієзнавчому дискурсі, піддається критиці у працях відомих 

вчених. Про «велике повернення» релігії в сучасному світі як потужне 

«вторгнення» у сферу великої політики та міжнародних відносин і її роль у 

глобальних трансформаціях та процесах регіональних змін кінця XX – початку 

XXI ст. говорить у своїй роботі відомий релігієзнавець, державний діяч 

В. Єленський. Яскраві вияви «повернення релігії» він пов’язує не лише з 

феноменом «ісламського відродження» та його впливом на міжнародну 

безпеку, а й євангелічним і католицьким піднесенням, релігійним 

пробудженням в посткомуністичному світі тощо. Він також підкреслює 

значимість у світовому політичному дискурсі питання Християнської Церкви 

в Україні, яке пов’язується з націотворенням і суспільно-політичним 

розвитком. А глибокий аналіз сучасних іноземних та вітчизняних наукових 
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робіт, офіційних державних та церковних документів дозволив В. Єленському 

аргументувати вагомість релігії у політиці XXI століття [169]. 

Релігійне відродження відбувається в країнах з різними політичними, 

економічними, ідеологічними системами і релігійними традиціями, де 

«постмодерністський» брак ясності і впевненості в майбутньому 

компенсується поверненням до релігійного коріння. Розчарування для 

багатьох людей в науковому раціоналізмі, результатом якого є секуляризація, 

відкриває можливості для багатьох релігійних акторів заявити про себе 

публічно у різних соціальних сферах. А відчуття економічної, суспільної та 

політичної нестабільності стимулює їх активність, відображаючи запити 

епохи, яку Де Гручі визначає як «турбулентну, травматичну, вивихнуту, але 

все ж потенційно творчу» [15, с. 5]. 

Підтверджує неоднозначність розуміння повернення релігії в політичні 

відносини Хосе Касанова. Він вважає, що релігійний фундаменталізм та 

присутність релігій в різних соціальних конфліктах є загрозливими явищами 

для всього світу та критикує амбівалентність сучасного західного модернізму 

з його орієнтацією на демократію та забезпечення прав людини. В такому 

процесі релігії породжують різноманітні супротиви і дезорієнтації та ведуть 

до поглиблення соціальних, економічних та екологічних проблем. У своїй 

книзі «Страх Європи перед релігією» Хосе Касанова [8], переосмислюючи 

історію зародження світської Європи, спростовує міф про сучасне європейське 

суспільство як результат релігійних війн, нетерпимості й конфліктів. Навпаки, 

вважає він, християнство сприяло Європейській секуляризації і для сучасної 

Європи проблемою є не релігія, а ідея світськості як гарантії демократії. 

Потреба і необхідність філософського та богословського визначення 

пріоритетів політики виникла ще з поширенням та утвердженням 

християнства як державної релігії в Римській імперії. В результаті 

розбіжностей, що склались між східною та західною християнськими 

традиціями, визначальними стають ідеї цезарепапізму та папоцентризму. У 

Середньовіччі політична теологія під впливом ідей Августина, викладених у 
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праці «Про град Божий», визначила соціально-політичний ідеал у формі 

співіснування та співпраці Церкви і держави, що втілилася у моделі, де їх 

повноваження регламентовані церковними документами і світськими 

законами. У перспективі в політичному житті католицької Європи 

домінуючими стають ідеї Фоми Аквінського про людину як політичну істоту, 

що прагне жити в політичній спільноті, та про державу і діяльність влади, що 

встановлені Богом. Ці ідеї після ІІ Ватиканського собору стали визначальними 

у соціальному і політичному вченні католицизму. 

Не останню роль у формуванні соціально-політичного ідеалу відіграв 

рух Реформації та теорія «двох мечів» М. Лютера. Вона не тільки 

виправдовувала цінність секуляризованої держави, а й стверджувала 

існування двох інститутів – світського (держава) і духовного (Церква) [271]. 

Держава встановлена Богом з метою підтримки порядку в суспільстві. 

Виконання державних законів, покликаних служити загальному суспільному 

благу, вважається обов’язком для християн-протестантів. Але, якщо вони 

забороняють вільне богослужіння та проповідь Євангелія або спонукають до 

аморальних дій, церкви залишають за собою право діяти відповідно до совісті 

і Євангелія [411]. 

У протестантизмі, на думку О. Величка [111], найбільш яскраво 

виразились застосування християнських морально-правових принципів при 

побудові політичної думки. Його засадничі ідеї, проголошені з часів 

Реформації, принесли в цю сферу різке протиставлення себе решті світу, що в 

кінцевому підсумку привело до звернення християнської Церкви не до 

«досконалих» Євангельських ідеалів, а до цілком мирських. Акценти духовної 

впорядкованості соціально-політичних ідеалів поступово переміщуються у 

соціальних царину матеріальних життєвих відносин, набувають абсолютно 

земного характеру. Вони складають основу сучасного християнського 

розуміння соціально-політичних відносин, які є підтвердженням власної віри 

в ідеали рівності всіх людей перед Богом і презумпцію їх порятунку. 
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Безперечно, реформаційні ідеї соціалізації суспільства як потреба 

створення рівних соціальних умов розвитку та їх практична реалізація 

породили цілий ряд реально істотно інших, нових, в порівнянні з 

католицизмом або православ’ям, підходів до розуміння дієвих ідеалів 

співжиття людей, спрямованих на боротьбу зі злом як гаранту побудови 

щасливого суспільства в межах земної історії. Тобто соціально-політичний 

ідеал вибудовується на основі нового типу етики, яка вбачає присутність Бога 

в усьому, що веде людину до подолання розриву між духовною і матеріальною 

сферами. 

Заданий алгоритм пошуку шляхів побудови гармонійного суспільства в 

протестантизмі був змушений вирішити низку соціально-економічних та 

соціально-політичних протиріч перенесенням епіцентру основних політичних 

ідей на світський ґрунт [111, с. 93-97]. «Таким чином, – підсумовує 

О. Величко, – у політичному аспекті протестантизм виливається в систему 

демократичних, ліберальних і соціальних ідеалів, які поступово переростають 

в усталені політико-правові інститути, але вже не релігійної, а світської 

свідомості, вельми скептично і недовірливо відноситься до релігії» [111, с. 97]. 

Безперечно такі ідеї та їх практична реалізація сьогодні розкриваються через 

розуміння духу змін, що знаходився в протестантизмі і ще раніше – в 

католицизмі, тобто тісному взаємозв’язку «протестантизму і католицизму як 

складових єдиної релігійної культури в політико-правовому аспекті» [111, с. 

108]. 

Католицизм в свою чергу проголошує Церкву як неполітичну спільноту, 

що не залежить від жодної політичної системи [252, с. 45]. Разом з тим 

переконує, що суспільство, і, в тому числі політика, не становлять виключно 

світську і земну дійсність та не можуть бути осторонь питань послання і 

справи спасіння. Вони мають безпосереднє відношення до людини і повинні 

спрямовувати розвиток суспільної цілісності у контексті спільного блага, 

адже, як свідчить історія, владі досить легко маніпулювати суспільством без 

цінностей [252, с. 52-53]. 
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На соціально-політичні процеси у цілому та на діяльність різних 

соціальних інститутів досить суттєво впливають взаємини релігійно-

церковної системи з державою. З точки зору православного богослов’я, 

держава – це не споконвічна Богом встановлена реальність. Її виникнення та 

історичне становлення пов’язується з Божим промислом для можливості 

вільного волевиявлення людини в упорядкуванні свого суспільного життя, 

спотвореного гріхом, для того щоб протидіяти ще більшому злу засобами 

світської влади. При цьому слід враховувати, що Церква заснована 

безпосередньо самим Богом, а богоустановленість державної влади є 

опосередкованою [322, с. 8, 10]. 

Попри те, що держава походить від Бога, а не від Сатани, взаємини між 

державою і Церквою та їх компетенції все ж повинні бути розмежовані та 

взаємно підпорядковані в окремих ділянках. «Єпископ підкоряється державній 

владі як підданий, а не тому, що його єпископська влада походить від 

представника державної влади. Так само і представник державної влади 

підпорядковується єпископові як член Церкви, а не тому, що влада його 

походить від влади єпископа» [322, с. 11] – стверджується в «Основах 

соціальної концепції Української Православної Церкви». В «Основах 

віровчення та богослужбової практики Церкви Християн віри євангельської 

пʼятидесятників України» зазначається, що «світська влада – це Божа 

установа» і християни повинні шанувати владу, коритися владі, віддавати їй 

належне, молитися за владу [319]. П’ятидесятники підтримують світську 

модель держави, відділення Церкви від держави і невтручання в справи один 

одного. Вони стверджують, що не отримали від Бога обов'язків давати поради 

з управління державою [325]. 

Як стверджує В. Бондаренко [69, с. 98], нині найбільш прийнятною для 

Церкви, хоча й «кульгавою», моделлю її взаємовідносин із світською 

державою є розмежування між ними, що полягає у взаємовизнанні 

незалежності й автономності, але розумінні важливості інституційного зв’язку 

між собою. Принцип світськості держави не є підставною для радикального 
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витіснення релігії та релігійних організацій з усіх сфер суспільного життя. Він 

припускає лише функціональне розділення сфер компетенції та невтручання 

Церкви і держави у справи один одного, при цьому Церква не позбавляється 

можливості давати моральну оцінку діям влади і залишається в її правовому 

полі. 

Державна влада, маючи виключні повноваження, що припускають 

примушення або обмеження, не може їх встановлювати по відношенню до 

церковного управління, віровчення, літургійного життя, духовних практик 

тощо, за винятком тих сторін, які стосуються діяльності релігійних організацій 

як юридичних осіб. Маючи різні природи, Церква і держава використовують 

різні засоби для досягнення своєї мети. Держава у політико-правовому 

регулюванні спирається на наукові, раціонально обґрунтовані ідеї природно-

матеріального розвитку, включаючи силові структури примусу та покарання. 

Церква ж керується трансцендентними істинами й ідеалами та має у своєму 

розпорядженні розроблену соціальну релігійно-етичну доктрину для 

духовного керівництва. Її покликання бути «царством не від світу цього» 

завжди було викликом для державної влади. 

Законодавчо визначені принципи взаємовідносин між державою і 

Церквою, не заважає останній включатися в розробку соціальних проектів та 

їх реалізацію. Тому співпраця з державою та громадськими організаціями в 

соціальній сфері є не тільки бажаною, а й абсолютно реальною та 

взаємокорисною. Адже християнські церкви володіють набором розроблених 

соціальних принципів, що дозволяють їм виражати своє відношення до різних 

соціальних процесів та окреслювати моделі можливої публічної політики. 

Не дивлячись на різне походження духовної і світської влади, сучасна 

Церква і держава формулюють, відповідно, у своїх соціальних концепціях та 

документах [252, 322, 324, 325, 326] такі спільні пріоритети, що відповідають 

об’єктивній меті їх діяльності. Всі провідні християнські церкви (католицькі, 

православні, протестантські) не виділяють переваги жодного державного 

устрою чи будь-якої світської політичної доктрини. Для них спільним та 
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принциповим є те, щоб державна влада прагнула і забезпечувала кожній 

людині і всьому суспільству достойні умови життя. «Політична влада, – 

вважають католики, – це інструмент координації й управління, за допомогою 

якого люди і проміжні групи прямують до такого порядку, де відносини, 

інститути і процедури слугують цілісному розвиткові людини» [252, с. 244]. 

Відокремлення та сфера взаємодії держави і Церкви є юридично 

закріпленим та законодавчо врегульованим у більшості країн світу. Ідеальною 

державно-церковною взаємодією є участь Церкви у державних справах з 

неодмінним дотриманням вимог відповідності власній природі і покликанню 

та унеможливлення долучення Церкви до тих сфер політичної діяльності, що 

суперечать християнській доктрині та законам держави. Область співпраці 

Церкви з державою є досить широкою [70, с. 16-18]. Пріоритетними для 

сучасної християнської Церкви є: збереження та поширення моралі; опіка 

духовною освітою та вихованням; захист, відродження і розвиток історичної 

та культурної спадщини; взаємозв’язок з державною владою з питань, 

значущих для суспільства і Церкви; миротворчість; піклування про воїнів; 

профілактика правопорушень; наука; охорона здоров’я; культура і творча 

діяльність; робота засобів масової інформації; охорона навколишнього 

середовища; підтримка інституту сім’ї, материнства і дитинства та багато 

інших [252, 322, 324, 325, 326]. Наприклад, сферами взаємодії Церкви і 

держави для п’ятидесятників на даний час є: турбота про збереження 

моральності в суспільстві; духовна, культурна, моральна і патріотична освіта 

та виховання; акції милосердя і благодійності; збереження діалогу між 

органами державної влади та Церквою з питань підготовки та прийняття 

відповідних законів, підзаконних актів та відповідних рішень; діяльність з 

профілактики правопорушень, піклування про осіб, які перебувають в місцях 

позбавлення волі; наука; охорона здоров'я; культура і творча діяльність; 

робота в засобах масової інформації (церковних і світських); охорона 

навколишнього середовища; економічна діяльність; підтримка інституту сім'ї, 
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материнства і дитинства; миротворчість на міжнародному, міжетнічному та 

цивільному рівнях; протидія екстремістській, терористичній діяльності [325]. 

Щодо власне державно-церковних відносин, то в цій царині соціального 

поля їхнього інтересу вони спільні у необхідності партнерської підтримки та 

взаємодопомоги для спільного створення суспільного блага. Пріоритетними 

для Церква є взаємовідносини з різними гілками та рівнями влади у формі 

діалогу щодо удосконалення права та ухвалення рішень, що стосується як 

життя самої Церкви, так і сфер її суспільного опікування. В різних державах 

християнські церкви сформували значну мережу організацій, закладів, 

спільнот, які діють на основі моральних християнських цінностей суспільного 

життя [70, с. 16-18]. 

До судової влади Церква звертається лише в питаннях, які пов’язані з 

захистом власних інтересів, і тут її представляють органи прокуратури чи 

адвокатури, а у випадку гострої потреби цю роботу можуть виконувати й 

духовні особи. Внутрішні церковні суперечки, перш за все в частині 

віровчення і культової діяльності, не виносяться на світський суд. Більше того 

Церква забороняє священникам звертатися до судової влади без дозволу 

церковного начальства [322, с. 16-18]. 

Держава і Церква мають сфери виключної власної компетенції, 

визначені основним законом та низкою держаних і міжнародних документів, 

що мають нормативно-правову силу. Для Церкви важливими також є 

документи духовно-морального і канонічного змісту. В будь-якому випадку 

ідеться про виконання різними суб’єктами виключно лише їм властивих 

безпосередніх інституціональних функцій. Саме вони складають зміст 

принципу відокремлення Церкви від держави, і чітко визначають ті функції які 

виконує та чи інша інституція, не підмінюючи одна одну [69, с. 103]. Разом з 

тим, Церква намагається чітко визначити ті ділянки суспільних 

взаємовідносин, у яких вона ні в якому випадку не може приймати участь, 

серед яких: політична боротьба, політична агітація, підтримка політичних 
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партій і лідерів; ведення або підтримка війни, агресивної зовнішньої політики 

тощо [252, 322, 324, 325, 326]. 

У контексті міжнародних глобальних політичних зв’язків та 

поглиблення процесів демократизації та розвитку громадянського суспільства 

перспективними бачиться нові формати державно-церковних відносин, які 

будуть віддзеркалювати прагнення до втілення соціально-політичного ідеалу. 

Він стимулюватиме розвиток діалогу як символу, що є орієнтиром для 

сучасного політичного дискурсу, який зорієнтований на досягнення 

позитивних результатів у діалогічній формі взаємодії влади, громадян і 

релігійних організацій. 

Складність і неоднозначність системи державно-церковних відносин в 

різних країнах детермінована їх історичним та соціальним розвитком, 

юридичними та політичними традиціями. Але вітчизняні та зарубіжних вчені 

концентруючи свою увагу на спільних рисах та специфічності участі 

релігійних інституцій у політичному житті та нових богословських і 

філософських політико-правових ідей, приходить до висновку, що держава і 

Церква – різні суспільні організації, користуються різним інструментарієм і 

ставлять різну мету, діють в більшості випадків паралельно, а за ідеальних 

умов – не заважають, а парадоксально допомагають одне одному [328, с. 333]. 

Сучасні християнські мислителі вбачають утопічними претензії держави на те, 

що саме вона покликана забезпечити людину всіма земними благами й 

цінностями. На думку М. Палінчака, «Церква може існувати незалежно від 

держав та імперій, а держави та імперії не можуть існувати як гуманні без 

натхнення з боку релігійних ідеалів» [328, с. 72]. 

Прагнення побудувати справедливий суспільний і державний устрій є 

політичним завданням і не може стати безпосереднім завданням Церкви як 

«християнської політики». Але оскільки це безпосередньо стосується людини, 

то Церква бачить своїм обов’язком у свій, притаманний лише їй, спосіб 

впливати на «свіжість розуму та моральність» у прийнятті політичних рішень. 

Церква, залишаючись поза політичною боротьбою, не може і не має права 
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виконувати функції держави, але так же не може і не має права стояти 

осторонь у боротьбі за справедливість Її участь відбувається шляхом 

аргументацій духовно-моральних вимог, без яких не може упроваджуватись і 

розвиватись справедливість, що є головною сутністю її суспільного існування 

[311, с. 22]. 

Функціонування та взаємозв’язки різних політичних та соціальних 

інституцій в сучасних умовах демонструють певну парадоксальність – з 

одного боку, відчутним є прагнення втілити демократичні ідеали, з іншого 

боку, часові, просторові, культурні та інші обмеження не дозволяють це 

зробити. Демократія, на думку О. Величка, прагне переважно до кількісних 

величин в діяльності держави і суспільства. Більшість є необхідною умовою 

забезпечення інтересів, визначає ступінь «демократичності» тієї чи іншої 

держави. Таким чином, реальна участь громадянина в діяльності держави не 

може бути ефективною, адже вимагає масових показників за відсутності 

системи моральних цінностей – в релігійному їх розумінні. Необхідність 

визнання права кожного на свою думку «неминуче призводить до домінації 

особистого інтересу кожного з членів суспільства за рахунок інтересів інших 

осіб» [111, с. 370]. Тому, робить висновок О. Величко, демократія – це і є 

тоталітаризм. «І якщо ми хочемо досягти стану свободи, то повинні 

повернутися обличчям не до соціального, а до духовного, релігійного ідеалу, 

назавжди забутого західною самосвідомістю індустріальної, правової та 

демократичної держави. Там, в забутих догматах древньої християнської віри, 

повинні шукати ми шляхи виходу з положення, що створилося, зрозумівши 

нарешті, що не соціальне Благо, не соціальна рівність і не політична свобода 

голослівного і безвідповідального висловлення своєї думки є основою 

людського духовного відродження, а любов і терпіння, самовідданість і віра, 

як їх показав Христос» [111, с. 383]. 

Сьогодні християнство виступає серйозним життєстверджуючим 

чинником людини. Відчувається значний інтерес християнської спільноти до 

безпосередньої участі в соціально-політичному житті, становленні сучасної 
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демократичної правової держави та формуванні громадянського суспільства, 

де забезпечуються свобода думки, слова, совісті та діючих механізмів для їх 

реалізації як можливості самовираження особистості. Громадянське 

суспільство – це не є застигла, раз і на завжди виражена даність, навіть в 

контексті розвинутих демократій. Це – динамічний процес, дієвість якого 

забезпечується суспільною активністю свідомих громадян і веде до утворення 

його нових актуальних форм. С. Шевченко у свої дисертаційній роботі вказує, 

що більшість сучасних авторів акцентують увагу на посиленні релігійності та 

популярності «релігійних дискурсів» в багатьох суспільних спільнотах, в тому 

числі «суспільствах розвинутого модерну», тобто тих, які активно 

реалізовували доктрину світського характеру політичної влади. Він вважає це 

неминучою тенденцією переходу до «де-секуляризації», або до епохи 

«постсекуляризму» [487, с. 21-22]. 

Криза секуляризму, на думку Ю. Габермаса [449], дозволить 

християнству увійти в суспільно-політичне життя, маючи потужний запас 

духовно-моральних орієнтирів для суспільства, трансформація якого 

відбувається як процес, що охоплює релігійну й світську сфери, 

видозмінюючи та взаємодоповнюючи їх. Проблемою сучасної демократії він 

вважає те, що вона не хоче чути голос віруючої людини у суспільстві, яке 

змушує людину говорити світською мовою, забираючи в неї право і свободу 

говорити мовою соціального християнського вчення. Розвиток ліберальної 

демократії закономірно повинен привести до присутності та повноцінної 

діяльності релігійних громад у суспільному середовищі. Вони, керуючись 

конфесійними переконаннями, за допомогою релігійних понять вноситимуть 

свій вклад в суспільну дискусію. Участь віруючих громадян та священства у 

вирішенні публічних суспільно значущих проблем передбачає осмислення та 

виклад релігійних понять на зрозумілій мові для взаємного діалогу. 

Сьогодні церкви спільні в тому, що священник не є політиком, його 

посада і справи не є політичними, тому й політикою він не повинен займатися. 

Хоча священник як громадянин держави має свою думку з політичних питань, 
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неправильне розуміння його ролі у політичному процесі часто приховує 

небезпеку схиляння до клерикалізму. Перехід межі, де священник на основі 

свого духовного служіння людям претендує на прийняття рішень щодо чисто 

мирської сфери, вважається недопустимою. Священник не може давати 

поштовх до політичної активності, вирішуючи за людей-мирян питання 

політичного характеру [311, с. 82]. В Кодексі канонічного права клірикам 

пропонується піклуватися про панування миру, злагоди і справедливості між 

людьми. Але не рекомендується займатись активною політичною діяльністю, 

звичайно, якщо, на думку церковної влади, це не потрібно для захисту прав 

Церкви або сприяння загальному благу [242, с. 142]. 

Вектор діяльності Церкви, зорієнтований на політичне життя вірних та 

його вплив на функціонування громадянського суспільства, є важливим у 

розумінні соціально-політичного ідеалу. Спільна позиція всіх християнських 

соціальних концепцій полягає в тому, що Церква, її служителі, вчителі та інші 

працівники не повинні рекламувати ту чи іншу політичну силу, 

використовувати церковні зібрання, церковну літературу в якості трибуни для 

передвиборчої політичної боротьби, тобто приймати участь у політичному 

житті, адже Церква не може дозволити собі перейматися буденними 

політичними справами, які суперечать духу християнства служити всьому 

людству [252, 319, 322, 324]. Однак, розуміючи важливість антропологічних 

чинників соціально-політичного ідеалу, церкви одностайні в тому, що віруючі 

люди повинні займати активну позицію у житті суспільства, приймати участь 

у суспільно-політичній діяльності й, усвідомлюючи її наслідки, приносити 

користь суспільству і державі. З огляду на вагоме місце трансцендентних 

вимірів сакральних мотивів у свідомості людини, на думку В. Бліхара, вони є 

органічно необхідними для світу, надаючи таким цінностям як свобода, 

справедливість, рівність, повага до життя, гідність людини загальнолюдського 

значення [84, с. 10]. 

Декларований законом і Церквою неполітичний характер діяльності 

релігійних організацій є відносним і аж ніяк не означає їхньої нейтральності, 
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коли це стосується соціальної несправедливості. Питання забезпечення прав, 

свобод і справедливості людини для Церкви має не стільки політико-правовий 

зміст, як аксіологічний. Тож активна позиція релігійних лідерів, священства та 

мирян в площині оборони і забезпечення прав і свобод як вищого 

громадського блага аж ніяк не підпадає під визначення політичної 

заангажованості. Сила Церкви, на думку Й. Ратцінґера, полягає у повазі до 

держави і притаманній їй політичній свободі. І саме в цьому випадку 

запропонована державі і зрозуміла громадянам її моральна істина, яка виховує 

людей, може стати здобутком і силою всього суспільства [370, с. 67]. Саме 

справедливість і порядок у суспільстві й державі є, як наголошує папа 

Бенедикт ХVІ в енцикліці «Бог є любов» («Deus caritas est») [501], 

центральним завданням політики. Держава, яка декларує свою справедливість 

не повинна знищувати релігії, а гарантуючи їй свободу і спокійний розвиток у 

вираженні християнської віри, адже вони спільно несуть відповідальність за 

долю людини. 

Суспільство сприймає таку позицію неоднозначно та окреслює коло 

вимог до Церкви як посланця істини Христа. Долучаючись до багатьох сторін 

соціокультурної дійсності, християнство, володіючи системою етичних 

цінностей та комплексом моральних законів, відрізняється духовністю, якої 

так не вистачає сучасному безликому світу праці, капіталів, соціальних 

статусів, боротьби за владу тощо [413, с. 100-101].  

Теоретичними здобутками сучасної християнської думки є визначення 

динамічності відображення соціальної зумовленості змісту прав людини. 

Тому врахування стрімких соціальних змін є важливою метою визначення як 

змісту прав людини, так і шляхів реалізації їх у конкретних суспільно-

історичних умовах. Церковна система норм, правил, настанов, вказівок, 

ґрунтуються на ідеї обов’язку, покладеного на послідовників віровчення, але 

не на правах та свободах в класичному юридичному їх розумінні. При цьому 

канонічне право одну й ту саму норму використовує в декількох сферах –  

моральній, релігійній, правовій. Поєднуючи релігійний і моральний характер, 
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вони виступають як соціальні норми, відображаючи та формуючи цінності та 

інтереси всього суспільства [234]. 

Юридична наука підтверджує, що суспільні відносини, норми законів чи 

діяльність органів державної влади найчастіше побудовані на основі 

узагальнень і узаконення історичних традицій, світоглядних переконань та 

часто ідеологічних позицій, які вироблені у відношенні до релігійно-

церковного життя домінуючими у суспільстві політичними та громадськими 

силами. Велике правове значення тут мають християнські заповіді, закріплені 

в Біблії, які разом з іншими положеннями лягли в основу принципів та 

фундаментальних норм сучасного права [201]. Більше того, сам 

«конституціоналізм виріс на багатющому релігійно-філософському ґрунті 

європейського християнства і пов’язаний з останнім тисячею видимих і 

невидимих ниток» [258, с. 54]. Історичний час лише вимагав адаптації його до 

різних умов. Багато сучасних правознавців [105, 119, 331] визнають значення 

релігійних положень і норм як джерел для санкціонування і легітимації 

державою правових норм. 

Цілком можна погодитись із словами С. Рабіновича, який стверджує про 

походження сучасної ідеї прав людини саме з християнської концепції 

свободи. При цьому, зазначає він, цей зв’язок знаходиться виключно у 

площині ідей, а не у площині соціальної практики християнства [365, с. 126]. 

Тому, з позиції християнства, розмова про принципові переваги природних 

прав вводить людей в оману. Природні закони, хоча й іншого роду, вони 

повинні діяти всюди, де їх встановив Бог, а саме: впорядкування співжиття 

людей; встановлення взаємини між громадянами і державною владою; 

відносини між державами і міжнародними спільнотами [287]. 

Основа і мета політичного життя це людська особа, що наділена розумом 

і несе відповідальність за власні рішення і діяльність, яка надає сенс її життю 

[252, с. 238]. Люди в своїй діяльності керуються не тільки земними благами, а 

й духовними, моральними орієнтирами. На ній неминуче лежить тавро, 

вільного особистого вибору, напрямку її волі, світоглядних інтересів і 
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життєвих пристрастей, що є сферою морального життя. Тому неодмінною 

умовою соціально-політичного ідеалу як образу успішної стратегії розвитку 

світового співтовариства повинна бути свобода. На переконання О. Величка, 

саме свобода совісті лягла в основу ідеї громадянського суспільства та свободи 

політичної, які поступово замінюються соціальними свободами. Причиною 

цього є нехтування фундаментальними засадами політичної свободи, тобто 

християнською вірою і її духом, який має свободу волі і творчого духовного 

росту [111, с. 105]. 

Категорію «свобода совісті» традиційно в академічній літературі 

розуміють як відношення особи до релігії. Такий очевидно спрощений підхід 

до багатоаспектного феномену свободи совісті не враховує всієї глибини 

світоглядної сфери самовизначення і діяльної самореалізації особистості у 

політико-правовому полі. З точки зору багатьох сучасних дослідників 

випадає той очевидний факт, що цілісні світоглядні системи, в тому числі 

політико-правові, виникали у лоні релігій, а найбільш складні моральні, 

світоглядні питання розв'язувалися за допомогою релігії, яка в силу своєї 

природи найбільш повно забезпечує цілепокладання, перш за все через 

формування уявлень про абсолютні цінності, ідеали та шляхи їх досягнення 

[328, с. 13]. 

Політична система визначає способи артикуляції і постановки єдиного 

для всього суспільства комплексу цілей і завдань, мобілізує ресурси для їх 

досягнення, відповідає за взаємозв’язок всіх підсистем суспільства для 

ефективного функціонування суспільства як єдиного цілого. Тому свобода 

людини в політиці в самому широкому розумінні виступає як практичний 

ідеал, для якого принципово важливим є виявлення людиною власної 

ініціативи. Хоча, на жаль, як показує досвід, людина виявляє себе не 

учасником, тим більше не творцем суспільних подій, а лише спостерігачем 

[311, с. 10]. Спосіб життя людини, якщо він стосується служіння діловим 

цілям суспільства, також стає політичним. Тому, на думку Н. Нойхауза з 

етичної точки зору у політиці знаходяться всі можливі вияви людини. «Якщо 
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категорією політики є поняття можливого, то з точки зору політики хорошим 

є те, що можливе. Що є неможливим, – яким би ідеальним воно не було – то є 

поганим, оскільки воно руйнує фундамент можливостей політичного 

конструювання. Уявні бажання, ідеології, уявлення про святість земного світу, 

ідеалізм та моральна етика є насамкінець вираженням неполітичного 

мислення, оскільки ці категорії позбавлені межі можливого» [311, с. 12]. 

Переконливим свідченням участі християн у політичному житті є 

створення громадсько-політичних організацій та партій конфесійного 

спрямування. Це свідчить про те, що інтереси громадян, які обумовлені 

наявністю різних релігійних переконань та прагненням вирішувати нагальні 

соціальні проблеми, спонукають їх впливати на політичні процеси. Але 

релігійно-орієнтовані політичні партії та рухи зайняли свою нішу в не на всій 

політичній карті світу. Якщо в Німеччині, Іспанії, Італії та деяких інших 

державах християнські політичні партії мають значні успіхи у політико-

правовій сфері, то в окремих державах, наприклад в Україні, жодна партія, яка 

декларує християнські цінності, не має суттєвої підтримки громадськості. Ці 

партії переважно інертні, демонструють свою пасивність у політичній 

боротьбі і не складають реальної сили, здатної впливати на політичну 

ситуацію у країні. Мабуть, це пов’язано з тим, що на пострадянському 

просторі переважна більшість народів не виявляють бажання змішувати 

християнство та політику. Такий стан визначається і як історичною традицією, 

так і законодавством, що проголошує визначальними принципи, 

відокремлення Церкви від держави. 

На думку багатьох вчених, у будь-якому політико-релігійному просторі 

є сукупність елементів, що утворюють певну функціональну цілісність. 

Ступінь функціональної єдності чи функціональної взаємозалежності не 

скрізь є однаковою. Тому спроби описати та витлумачити функціональну 

єдність політики та релігії у причинно-наслідкових зв’язках завжди будуть 

незавершені, адже лише деякі елементи політико-релігійного простору є 

взаємопов'язаними. Політичні партій у розвинених країнах, проголошуючи 
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політику, орієнтовану на християнський образ людини, по своїй суті 

поставали як антитоталітарні. Можливо, саме тому після краху Радянського 

Союзу та комуністичної ідеології ідеї християнської демократії займають 

привілейоване становище в європейській свідомості і проявляються в різних 

формах також у тих країнах, які мали досвід побудови соціалізму [377, с. 9]. 

Маючи чималий досвід роботи на високих державних посадах, Мадлен 

Олбрайт стверджує, що християнська релігія пустила глибокі корені в 

багатьох суспільствах, зокрема й американському. Релігійні теми звучать в 

патріотичних піснях, у виступах державних і громадських діячів, та й 

громадськість судить про лідерів за їх релігійністю [316, с. 44]. А щодо 

законодавчого закріплення принципу поділу Церкви і держави, то це, на думку 

Мадлен Олбрайт, було продиктовано не прагненням не допустити втручання 

релігійних організацій в управління країною, а «саме бажанням захистити 

релігію від важкої руки політиків» [316, с. 34]. Для досягнення цієї мети 

батьки-засновники вважали за необхідне заборонити взаємовтручання цих 

двох інститутів. 

Активізація діяльності християнських організацій у Сполучених Штатах 

помітно вплинули на їх політичне мислення і культурні особливості [316, с. 

25]. Громадські рухи, що надихалися релігійними ідеалами, змінили сам 

характер американського суспільства. Це говорить про чималі можливості 

релігійних ініціатив у перетворенні соціальної та політичної сфери. 

Американська спільнота змогла врахувати і відмінності, і взаємозалежність 

своїх членів, поєднуючи біблійні і політичні мотиви з культурою 

індивідуалізму. Релігійно забарвлені ідеї різних організацій завжди були 

політично значимі в США особливо у передвиборчих компаніях. Важко їх 

переоцінити і у здійсненні впливу на внутрішню і зовнішню політику держави. 

Наприклад, лібералізація католицької позиції в соціальних питаннях привела 

до радикальної реформи Католицької Церкви на американському континенті. 

Хоча реформа проводилась «зверху» і «ззовні», але відбувалась вона на 

американському політичній ґрунті. Поява нового активного інтелектуального 
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прошарку вищих і середніх ієрархів, ченців і простих віруючих всередині 

американського католицизму, стала неоднозначним явищем у вирішенні 

питань соціальної справедливості та боротьбі з державним партикуляризмом 

«громадянської релігії». Державна влада, підтримала американське 

духовенство в соціокультурних питаннях, особливо тих, що стосуються сім’ї і 

шлюбу, закликаючи до їх активної співпраці з державою, але разом з тим як 

стверджують американські дослідники, «витерла об них ноги», розв’язуючи 

військові дії на Центральноазіатському континенті [7, 22, 27]. 

Християнська Церква ніколи не визнавала державних кордонів, оскільки 

завжди вважала себе вище них і, пробуджуючи в людях найглибші почуття і 

пристрасті, вона нерідко ставала причиною кровопролиття, збройних 

конфліктів, воєн, терористичних актів. Переважно вони зумовлені боротьбою 

за території, ресурси, політичні бонуси чи ідеологічні переконання, але, як 

показує політичний досвід М. Олбрайт, на релігійному ґрунті протиборство 

сторін надзвичайно загострюється. Тому легковажність й ігнорування 

релігійного чинника у «великій політиці» неприпустиме. Західні політики, на 

її думку, ще не до кінця усвідомили, що про релігію потрібно не тільки знати, 

а й враховувати релігійний фактор при формуванні зовнішньополітичної 

стратегії з метою примирення країн і народів та упередження конфліктів між 

ними [316, с. 22-27]. М. Олбрайт переконує в тому, що релігія, як і тисячу 

років тому, надихає людей бути готовими померти і навіть забрати життя в 

іншої людини заради своєї віри. Але набагато важливішим є інший урок, який 

полягає в тому, що релігія здатна навчити людей вибачати, причому навіть 

таке, що, здавалося б знаходиться за межами здорового глузду [316, с. 91]. 

Сучасне американське суспільство стурбоване тим, що відділення 

Церкви від держави на практиці розуміється як необхідність релігії 

поступатися завжди, коли наступає уряд. В результаті цього релігія відступає 

від проблем суспільного життя майже на всіх фронтах. Зростає усвідомлення 

того, що витіснення релігії з життя суспільства неминуче призводить до 

виснаження демократичного ідеалу. Серед американських юристів і політиків 
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залишається все менше тих, хто прагне захищати релігійні цінності, 

спотворюючи плюралізм і демократію. У той час, коли майже весь світ 

пов’язує свободу з американським ідеалом, то в самій Америці стурбовані 

зменшенням свобод у багатьох сферах суспільного життя [305]. 

Його Високопреосвященство Джанфранко Равазі, Голова Папської Ради 

з культури вважає, що гармонія відносин між державою і релігією 

забезпечується автономією світського суспільства, яке врівноважується 

автономією релігійних спільнот. Християни, маючи можливість 

облаштовувати своє життя, свободу будувати, створювати, проектувати, 

збиратися, розвивати і накопичувати власні ресурси, покликані бути 

втягнутими в мирські справи. Такі дії, зрозуміло, не дозволять керувати чи 

контролювати державою, але точно матимуть позитивний вплив, адже повинні 

полягати в підтримці держави, в тому числі через критику, що є давньою 

традицією християнської думки в осмисленні людської природи, її 

включеності в світську сферу політики. Церква покликана проголошувати 

суспільний ідеал, де панують справедливість і мир, заохочуючи державну 

владу до його реалізації, адже держава і Церква дві роздільні, але завжди 

взаємопов’язані сфери [123]. 

Багатовимірність співвідношення політики і християнства полягає: у 

взаємодії з реалізації спільних соціальних функцій; у взаємовпливі, коли 

засобами політики формуються законодавчі рамки функціонування релігії та 

релігійних організацій, а сам розвиток політичного процесу зумовлюється 

духовними принципами та ідеалами, які створені релігійними вченнями; 

участь релігії та релігійних лідерів у легітимації влади та прийняття 

політичних рішень; роль конфліктів у релігійній чи політичній сферах, які 

завжди мають серйозні наслідки для іншої сторони [378, с. 200-201]. 

Вплив на суспільну думку у контексті релігійної парадигми відбувається 

через висвітлення подій та її значення в житті Церкви, держави і суспільства. 

Увага тут переважно акцентується на важливих релігійних подіях та участі в 

них державних службовців і політиків. Слід зауважити, що релігії у цьому 
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процесі представлені не завжди доречними акціями релігійних організацій та 

громадськості. В засобах масової інформації часто іронізують над діями 

керівних осіб церков і держав, а також над присутністю релігії у владі, освіті, 

культурі, що не узгоджуються із сучасними запитами й таким чином 

створюють суперечливий образ релігії у суспільстві. Тобто, суб’єктивне 

висвітлення релігійних питань у контексті політичних реалій сприймаються 

сучасною аудиторією як своєрідний спротив. Наприклад, попри введення 

карантинних обмежень у зв’язку з поширенням пандемії COVID-19 віряни 

УПЦ МП провели масштабну хресну ходу із Кам’янця-Подільського в 

Почаївську лавру [436]. При цьому широкому загалу було відомо те, що 

багато ченців лаври вже були хворі і потребували медичних заходів. 

Як слушно зауважує Є. Харьковщенко [453], пандемія та наслідки 

карантину стали причиною конфлікту інтересів. Запровадження карантину як 

одного з політичних кроків держави для боротьби з різким поширенням 

захворювань та смертності зрівнювало релігійний культ та віру з усіма іншими 

видами діяльності та світоглядних переконань. Таким чином, під сумнів попав 

цілительний авторитет релігії та релігійних діячів. Але більшість церков з 

розумінням поставились до необхідності проведення таких заходів. Вони 

закликали духовенство і мирян дотримуватись вимог та, знайшовши точку 

перетину між виконанням своєї діяльності і ситуацією, що склалася, активно 

долучились до проведення епідемічних заходів та пропаганди епідемічної 

безпеки. Але вже зрозуміло, що не всі церкви та конфесії підтримали такі 

обмеження і більше того, ставши на позиції «короно-нігілізму», закликали 

ігнорувати обмеження. Враховуючи рівень впливу релігійних організацій на 

формування суспільної думки, ці події можуть стати причиною виникнення 

нового формату спілкування та культової діяльності з використанням 

цифрових технологій. 

У сучасних умовах секуляризації нормальний стан відносин держави і 

Церкви характеризується межами співробітництва у вирішенні важливих 

суспільних питань. У цьому випадку вироблення християнського соціально-
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політичного ідеалу буде спрямовано на подолання розриву між обмеженістю 

людини, природними і соціальними факторами та досконалим абсолютом – 

Богом. В цьому плані Харві Кокс задається питанням: чи буде зрозуміла 

сучасній секулярній людині, яка далека від метафізики чи екзистенціалізму, 

політична теологія? Політика в сучасному секулярному суспільстві виконує 

практично цілепокладаючі метафізичні функції. Зусилля багатьох 

інтелектуалів концентруються на функціональному рівні суспільства і 

спрямовуються на виявлення і вирішення життєво важливих людських 

проблем, що пов’язані з новою секулярною реальністю. Тому в таких умовах 

«говорити про Бога мирською мовою – значить говорити про Нього 

політично» [247, с. 241]. 

Харві Кокс вважає, що Бог і творить у світі політику. Тому «проповідь 

Євангелія, розмова про Бога – політична розмова», «мова, на якій 

проповідується Євангеліє – це політика», «розмова про Бога мирською мовою 

– це політичне питання», адже вони зачіпають конкретні проблеми, які 

людині доводиться вирішувати у повсякденному житті. Політика включає і 

діяльність людини, і рефлексію з приводу цієї діяльності, що є відповіддю на 

дію Бога. Тому «сьогодні політика повинна бути такою «рефлексією в дії», за 

допомогою якої Церква зможе дізнаватися, що замислює цей Бог-політик, і 

йти назустріч, діючи з Ним заодно» [247, с. 242]. Тобто сам Бог творить 

політику у світі, роблячи людське життя справді людським. Таким чином, 

соціально-політичний ідеал, виходячи з позиції Харві Кокса, повинен 

зачіпати конкретні інтереси людей, їхнє власне життя, роботу, життя їхніх 

дітей тощо, тобто входити в ті ситуації, які людині доводиться вирішувати у 

повсякденному житті. Людина повинна вміти відчувати, де відбувається дія 

Бога, і приймати в ній участь, змінюючи себе, суспільство і світ [247, с. 241-

244]. 

Сьогодні, однак, на думку Харві Кокса, перешкодами на шляху до 

втілення такого ідеалу є консервативність вчення Церкви, що, маючи давню 

історію, майже повністю зорієнтоване на минуле і заражене захисною 
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ідеологією. Таке розуміння соціальних змін у християнському вченні не 

виправдовується ні озиранням на класичну доктрину, ні застарілими 

нормами і віджилими законами, що не дозволяють їй відкритись для змін 

[246, с. 160]. 

Сучасних авторів турбує те, що для Церкви завжди великою спокусою 

були спроби стати «жандармом моралі» в суспільстві. Католицька церква в 

середні віки, Женева Кальвіна, Англія Кромвеля, РПЦ намагалися в свій час 

узаконити певну форму християнської моралі. Й сьогодні, говорить Янсі 

Філіп, можна почути проповідь про істини соціального вчення Церкви більше, 

ніж Ісуса. Історія свідчить, що наслідком змішування Божого правління з 

мирським світом завжди перетворювало дії християн у такі, що шокують нас 

до цього дня: хрестоносці, які грабували Ближній Схід, конкістадори, які 

навертали у віру мечам, мандрівники-християни в Африці, які займались 

работоргівлею тощо. Тобто використання Церквою знаряддя світської 

держави робить її не тільки неефективною, а гірше того, підриває та незмінно 

плюндрує християнські принципи. Повага до всього християнського падає 

прямо пропорційно тому, на скільки наполегливо Церква намагається 

нав’язати іншим свої погляди й переконання [508]. 

Французький соціолог релігії, професор Сорбонни і протестант за 

віросповіданням Жан-Поль Віллєм [118] пропонує нове бачення релігійно-

конфесійної ситуації в Європі. Він висвітлює стан та тенденції розвитку 

сучасного суспільства на прикладі єдиної Європи, приділяючи особливу увагу 

відмінностям та межам національних держав з різним попитом та потребами в 

релігійних цінностях. Для пояснення особливостей сучасної Європи, багатої 

на релігійну та філософську різноманітність, що намагається мирно будувати 

демократичні відносини у цій множинності, він використовує термін 

«лаїчність» (грец. λαίκωσ – мирська, світська). За допомогою лаїчності, яка є 

спільним європейським надбанням, Віллєм підходить до питання відносин 

релігій і суспільства як соціокультурного цілого, причому зважаючи на 

існування у кожній країні особливих стосунків між церквами та державою. 



 

 

356 

Повага Європейського Союзу до державно-церковних взаємозв’язків у тому 

вигляді, в якому вони традиційно існують в кожній окремій країні-члені 

Союзу, сприяє прогресу Європейської інтеграції. Розмаїття світоглядних 

релігійних спадків, які відіграли свою роль у формуванні європейської 

цивілізації, на думку Віллєма, потребує конвергенції підходів до релігії у житті 

демократичного суспільства. При цьому європейське суспільство усвідомлює 

багатий філософський спадок, де присутні елементи критичного підходу до 

релігії. Сьогодні завдяки лаїчності Західна Європа по-новому підходить до 

суспільно-цінного внеску релігій, подає приклад подолання релігійного 

антисемітизму, ненависті, конфліктів, війн, що мали місце на її теренах, щоб 

жити разом рівними та різними. 

Лаїчність співвідноситься, в першу чергу, з правовою культурою Франції, 

де держава і суспільство визначили місце традиційним сакральним формам. В 

решті європейських країнах спостерігаються інші, часто формалізовані, 

зрушення релігійного життя, динаміка яких залежить від ставлення релігійних 

організацій до сучасного соціокультурного порядку, що базується на основах 

ринку, лібералізму, демократії, індивідуалізму, плюралізму, секуляризації, 

етичному гедонізмі й навіть нігілізмі. Відомий німецький юрист Ернст-

Вольфганг Бєкенфьорд, аналізуючи основи сучасної держави, називає такий 

важливий факт: «ліберальна та секуляризована держава живе на основі деяких 

умов, які навіть сама не може гарантувати» [4]. 

О. Розеншток-Хюссі вважає суспільною катастрофою і невдачею вже те, 

що назва «християнський світ» поступово і сьогодні повністю підміняється 

поняттям «Європа», «Захід», які вказують лише на невеликий у світових 

масштабах континент чи напрямок. А духовні масштаби виникнення, 

становлення і поширення духовних цінностей, зароджених в лоні 

християнської цивілізації, стираються і розмиваються в смислових 

визначеннях розвитку суспільства [382, с. 119]. За оцінкою вчених, для 

сучасної Європи важливим є те, що християнство і нині не втратило свою 

політичну значимість і лишається затребуваним. Під час політичних, 
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економічних криз, пандемій християнські церкви проявляють унікальну 

здатність до духовної консолідації суспільства демонстрації ідеалу тілесного 

аскетизму і водночас силу духу, моделі можливої позитивної поведінки в 

складний час. Християнська традиція забезпечує запас моральної міцності 

сучасної європейської політики для розвитку і забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. Відчутними є прагнення європейців до культивації 

християнських цінностей як турботи про збереження історичної пам'яті та 

історичної спадщини як особливого й унікального шляху розвитку [13, 14]. 

Незважаючи на всі відмінності між політико-правовими системами 

держав, які формувались в тісних зв’язках з християнськими церквами, все-

таки можна говорити про певний ступінь конвергенції. Антиклерикальні і 

антицерковні явища остаточно пішли в минуле, а їх правові наслідки 

поступово зменшуються. Релігійна свобода визнається як важлива складова 

суспільного життя, але так не вистачає підтримки державою соціальної 

діяльності релігійних громад, що може свідчити про їх дискримінацію [134]. 

Загальним правилом і філософією відносини між державою і релігійними 

організаціями на Європейському континенті є відкритий, прозорий і 

постійний діалог. З огляду на особливий внесок християнських церков і 

громад, Європейське співтовариство визнає їх духовний, соціальний і 

культурний внесок. Але не дивлячись на те, що всі його соціальні і політико-

правові системи спираються на історію панівного становища християнства, 

сьогодні у європейському суспільстві все більше говорять про вклад у його 

формування, сучасний стан і тенденції розвитку іудаїзму та ісламу. Надмірна 

апеляція до християнського історичного минулого вже мало відповідає 

релігійному забарвленню сучасного європейського суспільства та ігнорує 

вклад інших церков і релігійних чи не релігійних вчень у його розвиток [134, 

с. 712-713]. 

Сьогодні соціологія, як говорить Хосе Касанова, не повинна зі страхом 

споглядати «мусульманське вторгнення», адже мусульманська демократія 

настільки є можливою, наскільки і християнська демократія півстоліття тому 
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в Західній Європі. Тому для сучасної Європи проблемою є не релігії, а ідея, в 

якій заплуталася Європа, що тільки світські суспільства є гарантом демократії. 

Хосе Касанова попереджає, що консервативний захист християнської 

культури і цивілізації поряд з іншими цивілізаційними проектами і страх перед 

ісламістськими спільнотами, неминуче зводяться до антимусульманського 

дискурсу по всій Європі. Історичний досвід побудови різноманіття релігійно-

правових систем у більшості країн Європейського Союзу свідчить про спільні 

історичні коріння з панівним становищем християнства та його не простими 

зв’язками з іудаїзмом та ісламом. Їх взаємини з великими громадами в інших 

частинах світу, привносячи різноманітність переконань і способів життя так 

чи інакше позначилися на розвитку й релігійного права. Воно спирається на 

фундаментальну і невід’ємну ідею релігійної свободи, яка виразилась 

національному законодавстві та міжнародних угодах [134]. 

При цьому потрібно зауважити, що наявність конфліктів у кінці ХХ – 

початку ХХІ ст. свідчить про те, що релігії виступають важливим чинником 

мобілізації людських мас у різних куточках планети. Переважна більшість 

сучасних конфліктів на релігійному ґрунті в якійсь мірі відбувається за участі 

мусульман, і найчастіше проти інших мусульман [169, с. 288]. Використання 

ісламістами у своїх проповідях невирішуваних на даний час соціально-

політичних, економічних, культурних, міжетнічних, міжрелігійних проблем 

стає аргументом релігійних радикалів. Оскільки коло найактуальніших 

проблем давно окреслено: корупція, відсутність соціальної справедливості, 

безробіття серед молоді, відсутність «соціальних ліфтів», слабкий розвиток 

демократичних інститутів тощо, – саме їх вирішення є найефективнішою 

формою боротьби з релігійно мотивованим екстремізмом і тероризмом [383, 

с. 4-5]. 

Події, що відбуваються у світі на початку XXI ст., дозволяють 

констатувати загальну трансформацію всіх сторін соціального життя. Для 

українського народу, який знаходиться в умовах складних соціально-

політичних і духовних процесів пошуку цінностей і моделей самореалізації, 
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найбільш важливими є проблеми православ’я та православного соціального 

ідеалу, що залишаються актуальною темою дискусій як у світській, так і в 

релігійних сферах. За умови становлення українського православ’я як 

специфічного культурно-історичного феномену та інтенсивності пошуку 

духовних орієнтирів вона набуває особливого значення [185]. 

Багато сучасних вчених і політиків бачать абсолютно правильним 

залучення релігійного чинника до процесів формування української 

політичної нації, громадянського суспільства, демократичної і функціональної 

національної держави [378]. Вважається, що маніфестація своєї ідентичності 

за допомогою релігійних чинників завжди була питомою вагою процесів 

націє- і державотворення. В Україні відчувається формування інтересу до 

відновлення повноцінної діяльності Православної Церкви, яка має глибокі 

історичні традиції та сьогодні користується моральним авторитетом в 

українському суспільстві й узгоджує свою діяльність із проєвропейським 

курсом держави. Адже нині для багатьох суспільств характерне зростання 

апеляцій до європейського досвіду легітимізації тієї чи іншої моделі політико-

правових відносин. 

Попри відносно невелику, але зростаючу кількість православних 

християн, які постійно відвідують храми, українці, як і багато інших народів, 

мають повагу до всього християнського. Це відбувається переважно на 

індивідуальному рівні через відсутність знань про глибинний зміст того, що 

відбувається в церковному житті. Характерною рисою такої соціокультурної 

реальності стає зміна суспільного і громадського статусу релігії, підвищення 

релігійності різних верств населення, зростання впливу релігії на мораль, 

мистецтво, спосіб життя, ціннісні орієнтації. Сучасні науковці часто 

скептично ставляться до визначення показників релігійності рівнем 

відвідування церкви, оскільки серед православних християн зафіксований 

чіткий тренд до приватизації релігії, тобто без визнання вимог та обмежень, 

які накладає православ’я на віруючих задля спасіння душі, спостерігаються 

різні трансформації в творенні та сприйнятті надприродної реальності, тобто 
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Бога. Низка взаємопов’язаних релігійних та соціальних перетворень 

відбуваються в напрямі більшого різноманіття форм, норм та цінностей, 

сприяє формуванню багатоманітності стилів життя. Однією із його 

характерних рис є складне та суперечливе поєднання сутнісно протилежних 

процесів секуляризації та релігійного відродження, де модерністські тенденції 

поєднуються з консервативними та архаїчними. 

Зважаючи на етноконфесійну специфіку українського суспільства, перед 

ним постає потреба самоідентифікації відносно релігійних ідеалів. Історія і 

сучасність показують, що пріоритетним для нього може бути православний 

ідеал, що дозволить вирішити багато протиріч конфесійного характеру, 

визначити подальші шляхи морального вдосконалення суспільства. В таких 

умовах актуалізуються питання взаємозв’язку національного та релігійного 

чинників у становленні громадянського суспільства в Україні, відзначається 

інтенсивність пошуку власних духовних коренів та власної ідентичності, 

відбувається активний пошук вирішення міжконфесійних конфліктів, 

розвитку Українського Православ’я як специфічного культурно-історичного 

феномену. 

Особливістю функціонування православ’я є намагання утримати у 

своєму полі впливу максимальну кількість релігійних інституцій та вірних, 

особливо багатоетнічних. Проте, на думку О. Сагана [386, с. 1-2], відмінність 

розвитку народів, в першу чергу, духовно-культурна, є об’єктивною причиною 

суперечливих процесів у православ’ї. Діяльність православних національно-

церковних установ у підсумку приводить до появи нових православних 

церков, які базуються на основі національних чинників. Історія показує, що 

такий процес характерний для східного християнства і в кінцевому рахунку 

веде як до ескалації міжцерковних відносин, так і до пошуку нових шляхів і 

підходів у обґрунтуванні православної єдності та цілісності. 

Для реальної реалізації себе в соціально-політичному просторі 

Православна Церква прагне будувати свою зовнішню і внутрішню політику, 

використовуючи форми і методи, зрозумілі сучасній громадськості. 
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Першочерговими умовами такого процесу, на думку О. Кирлєжова [263], 

повинні бути наявність лідерів і відповідного інтелектуального забезпечення. 

Адже, судячи з поведінки єпископату, його цілком влаштовує нинішній стан 

речей, що забезпечується сакральним авторитетом. Встановлення 

взаємозв’язків не тільки із «споживачами релігійних послуг», а й широкими 

суспільними колами та різного роду інститутами матиме усі можливі наслідки. 

Вони пов’язані з певними ризиками і потребують постійної підтримки та 

зміцнення свого статусу, маючи справу з плюралізмом позицій і думок часто 

кардинально протилежних і несумісних з християнською мораллю. Тому 

відповідь Православної Церкви на суспільно-політичні запити відбувається 

повільно і має характер переважно загальних офіційних заяв і декларацій. 

Позиція очікування й невтручання та орієнтованість на діяльність, що пов’язана 

переважно з культовою практикою, свідчить про те, що для православної 

свідомості найістотнішими є її містичні аспекти. Тому реальний вплив Церкви 

на життя суспільства, в тому числі в сфері її взаємин з владою, залишається на 

периферії. Не можна забувати й про одну з характеристик православ'я – це його 

передбачувана відсутність соціальної участі або схильність до споглядання 

сакрального та ізоляція від решти світу [49]. 

Зрозуміло, Православна Церква як суспільний інститут може бути 

реальним учасником політичного життя, заявивши про свою практичну 

дієвість у вирішенні назрілих соціальних питань. Без сприйняття світу таким, 

як він є, складно здійснювати позитивний вплив на політичні процеси. Тому 

активізація в політичній сфері, можлива за умови поваги до особистості та 

сприйняття цінностей демократичного плюралізму. При цьому важливо 

пам’ятати, що Церквою є люди-віряни та священство, і саме вони виступають 

із соціально-політичними ініціативами та відповідають за конкретні справи. 

Тому в цій площині буде важливою суспільна підтримка Церкви, а вона в свою 

чергу повинна подолати такі перепони, як: з одного боку – політизованість, а 

з іншого – брак усвідомлення себе як справжнього суспільного інституту.  
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Надто часто дискурс про християнські цінності в суспільно-політичному 

просторі обмежується декількома питаннями. Церковні лідери, релігійні 

громадські та політичні об’єднання, політики-християни зосереджують коло 

політичних вимог на битві з «содомітами», які часом не входять до списку 

нагальних проблем, що вимагають термінового вирішення. Така риторика 

часто відволікає увагу людей від більш важливих сучасних питань війни, 

екології, медицини, освіти, харчування, безпеки, сім’ї, дитини тощо. Це 

свідчить про обмеженість позиції окремих християнських церков щодо 

сучасної соціальної реальності та небажання відкритого діалогу у площині 

можливої політичної активності, що підтверджує гнітючий стан політичної 

культури з пануючим популізмом [274]. Очевидно, якщо релігійна віра як 

суттєвий елемент людського духовного життя втрачається, то прагнення до 

релігійного ідеал перетворюється на фікцію і веде в кінцевому підсумку до все 

більш широкомасштабної тенденції культури безвір’я. 

У християнському середовищі позитивним бачиться перехід від 

неприязні до відкритого діалогу. Для українського суспільства прикладом 

може бути позитивний досвід Європейських країн, де християнські спільноти 

проявляють політичну активність. Сучасні суспільні концепції на теренах 

України не мають у своїй основі таких монолітних ідеологічний блоків, які 

дістались у спадок від радянської системи. В її основу лягли ідейно-

світоглядні розходження між релігійними (християнськими) і державними 

(соціалістичними) ідеями щодо ролі Церкви у суспільному розвитку. 

Радянський «квазірелігійний експеримент» полягав не лише у знищенні 

релігій, а й у виробленні такої ідеології, що мала всі ознаки нової релігії з її 

комуністичною апологетикою, культовими практиками та атрибутами. Вона 

конструювалася великою мірою в телеологічному форматі, який повинен був 

«зняти» потребу в традиційних релігійних запитах. В партійних документах та 

офіційній ідеології можна знайти і есхатологічну концепцію, і святих, і святе 

передання, і священницьку ієрархію, і святково-обрядовий цикл, і визнання 

лише власних істин та нетерпимість до будь-яких інших.  
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Успадкований високий рівень взаємозв’язку та тісного переплетіння 

релігії і Церкви з політикою, значним чином впливає на світосприйняття 

людини. Ерозія старих цінностей не проходить безслідно, створюючи значний 

дефіцит маневрів для повноцінного повернення релігії у сферу морально-

духовного здоров’я суспільного життя. Навіть сьогодні в православних 

церквах, особливо на пострадянському просторі, можна побачити запозичення 

авторитарних моделей спілкування, коли, на думку Д. Поспєловського, 

священнослужителі, ієрархи і особливо ченці вимагають від своєї пастви 

повного і беззаперечного підпорядкування і виконання будь-якого свого 

розпорядження, вважаючи себе володарями істини в останній інстанції, 

забуваючи, що повнота істини відкрита тільки Господу Богу [352, с. 10]. При 

цьому різновекторність сучасних соціокультурних запитів залишає надто 

широкий простір для нових ідейних концептів розвитку українського 

суспільства, української нації. 

Нині на теренах пострадянського простору важко знайти публічну 

особу, яка відкрито декларує про свої атеїстичні переконання. Більшість 

публічних осіб та політичних діячів, які займають високі державні посади, 

переконливо заявляють про свої релігійні вподобання. Утім їх поведінка 

свідчить про те, що християнські принципи виконуються на рівні 

повсякденного життя, без усвідомлення їхньої глибинної духовної природи. 

Поведінка, яка не узгоджується з тим імперативом, що декларуються стає, 

політичною модою. Очевидно – це не що інше, як розчинення релігійної 

ідеології у секулярному середовищі як ідейного важелю, за допомогою якого 

можна впливати на політичний електорат. 

Після розпаду Радянського Союзу задекларовані в релігійній сфері 

духовно-моральні цінності, які схвалюються світовими демократіями, мають 

суттєві розбіжності з реальністю. Наприклад, РПЦ повертає у царину 

релігійного життя імперські ідеали, при цьому підкреслюючи 

протиприродність розпаду Радянського Союзу і необхідність повернення 

східнословʼянських народів у єдину спільноту. Маючи значну підтримку 
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держави, вона залишається могутнім засобом впливу та тиску на православний 

світ з метою його мобілізації для створення полюсу сили по відношенню до 

західної «секулярної імперії зла». Інтернаціоналістська риторика РПЦ, що є 

фактично продовженням радянської ідеологічної конструкції, заступається 

великодержавним російським шовінізмом з відчутним його зв’язком із старою 

російською традицією, в якій російський народ та Церква має особливий 

статус. 

Упродовж історії Церква певний час виконувала цілий ряд невластивих 

їй політичних функцій, що визначає велику важливість релігійного фактора 

для політичного життя в Україні. Проте, сучасна роль християнської Церкви 

полягає у визначенні духовно-моральних меж світогляду і політичної позиції 

громадян та політичних лідерів. Церква як суспільний інститут долучається до 

участі у вирішенні суспільно-політичних проблем в аспекті обґрунтування і 

підтримки базових цінностей даного суспільства та у співвідношенні 

політичних та релігійних інституцій, які представляють інтереси певних 

соціальних груп. При цьому специфічність державної політики у сфері релігії 

полягає в обмежених можливостях управлінського впливу лише на ту частину, 

що пов’язана із практичною діяльністю релігійних організацій та їх відносин 

з державними та іншими інститутами. 

«Релігійний фактор» сучасного політичного життя можна пояснити 

лише особливістю впливу релігії і Церкви на світовідчуття і поведінку людей. 

Самі по собі релігії навіть доктринально не можуть бути причиною серйозних 

соціальних потрясінь, якщо вони не обумовлені певними соціально-

політичними та економічними інтересами регіонального та світового рівня. 

Переведення їх в релігійну площину та сакралізація виводить загострення 

протиріч на інший рівень інтерпретації і усвідомлення їх учасниками як 

закономірну боротьбу з іншим, яке ототожнюється із злом і сатаною, з яким за 

визначенням не може бути компромісу. «Релігійний фактор» не можна 

недооцінювати як просто оболонку, зовнішній пласт конфлікту. Його потужна 

енергетика здатна закріплювати, фундаментувати суспільні конфлікти на 
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довгий час. Особливо небезпечними і трагічними для сучасного суспільства є 

розколи всередині православʼя, зростання суперництва родинно близьких 

конфесій [431, с. 10-15]. 

Про назрілі тенденції розколу між православними церквами можна 

стверджувати на основі конфліктності міжправославних відносин в Україні. 

Вони безумовно, вважає М. Палінчак, тісно пов'язані як із внутрішніми 

політичними непорозуміннями, так і з світовими геополітичними викликами, 

які є суттєвою перешкодою процесу суверенізації та євроінтеграції України та 

становлять безпосередню загрозу її національній безпеці, адже основним 

джерелом цих протиріч виступає сусідня держава, яка перебуває в цьому 

статусі є не тільки в плані географічних та юридичних кордонів, а й близькості 

історії, культури, традицій тощо. При цьому вона має своє власне бачення 

цивілізаційного розвитку, яке не узгоджується з пріоритетами, які поставила 

перед собою Україна в духовній, культурній, економічній, політичній і 

соціальній сферах. 

Саме українська християнська думка, де тісно переплітаються східні та 

західні традиції, намагається зламати імперські ідеологічні шаблони 

сприйняття та розбудови держави, політики, свободи, права, життя окремої 

людини та усього суспільства. Тема прав людини в контексті кризи демократії 

та «лібералізму» стала постійною і ключовою для православного порядку 

денного. Особливо вона відчутна між крайнощами резонансних висловлювань 

Московського патріарха Кирила [335] і поглядами глав інших православних 

церков, перш за все Вселенського Патріарха Варфоломія [414]. Очевидною є 

відмінність підходів: у першому – акцентовано на власних, у цьому випадку 

«православних» потребах та інтересах, а також на правах релігійних традицій; 

у другому – на «фундаментальних правах людини». РПЦ визначає, що 

«Уявлення про права людини пройшли довгий шлях історичної еволюції і вже 

тому не можуть бути абсолютизованими в нинішньому їхньому розумінні» 

[320]. Тобто права людини є лише вторинними, похідними від її морального 

вибору. При цьому моральний вибір і духовна традиція виявляється дуже 
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схожими на політичні. В соціальному вченні РПЦ зазначається, що права 

людини не повинні суперечити любові до Вітчизни, не можуть 

протиставлятися цінностям та інтересам Вітчизни, громади і сім’ї [320]. 

Правовий нігілізм РПЦ супроводжується демонстративною відмовою визнати 

фундаментальний та універсальний характер «прав людини», називаючи їх 

єрессю, західною ідеологією, секуляризмом та іншими «небогоугодними» 

ворожими винаходами» [471, с. 63]. З цього можна зробити й богословський 

висновок, адже в епоху глобалізації прагнення всіма засобами зберегти свою 

цивілізацію виглядає не стільки богослов’ям Церкви, як ідеологією, що 

заперечує особливості нинішнього суспільного різноманіття [474]. 

Сучасні православні богослови все більше схиляються до думки про 

утопічний чи принаймні проблемний характер гармонії у взаємовідносинах 

між Церквою і державою. Православ’я в особі окремих духовних лідерів 

завжди загравало зі світською владою, намагаючись чинити відповідно до 

власних, часто нерелігійних, інтересів. Весь досвід Православної Церкви 

зводиться або до терпіння утисків з боку державної влади, або власних 

переслідувань всіх неугодних. Дивлячись на сучасний розвиток РПЦ, до 

православ’я пристає ярлик – приймати духовні рішення, завжди замішані з 

політикою або в результаті торгів з нею. Російська Федерація визнає очевидні 

переваги православного священства в суспільному і політичному житті країни 

в частині служіння в школах, військових частинах, лікарнях і в’язницях, надає 

церковним ієрархам державну охорону, державний транспорт та інші привілеї. 

Наукова спільнота та широка громадськість переконують, що нехтування 

основами конституції веде практично до злиття цих двох інституцій в єдиний 

державно-церковний моноліт. Так звані «патріоти» прагнуть розбудувати 

успадковану з колишнього радянського та імперського періоду, традиційну 

привілейованість православ’я для створення соціально дисциплінуючої сили 

та використання її для усунення «шкідливих» суспільних впливів та 

поширення власної ідеології.  
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У основних законах багатьох держав проголошується особливий статус 

окремих історично укорінених (традиційних) релігій, конфесій, церков, 

традицій, культових речей чи дій, які вважаються соціально цінними в 

служінні народу і державі. Але для багатьох світських та релігійних діячів 

залишається питання: чому в багатонаціональній поліконфесійній Російській 

Федерації дотримання принципу світськості дозволяє в збройних силах тільки 

РПЦ мати договір із Міністерством оборони про співпрацю? Активізація 

діяльності православних храмів і священників в армії підтверджується, коли 

ввесь світ спостерігав за благословенням Московським патріархом військових 

дій російських військ на території України. Слід зауважити, що події в Україні 

вийшли на перше місце серед збройних конфліктів на Європейському 

континенті на початку ХХІ століття. А згодом підтримка громадянської війни 

у Сирії з метою захисту сирійського народу [349] свідчить про втягування РПЦ 

у геополітику. Це ще раз говорить про зорієнтованість сучасних політиків і 

окремих церков на проблемне поле конфліктів, породжених як у 

християнському, так і в мусульманському культурному середовищі. Такий 

підхід до розуміння світськості держави ускладнює перспективи розвитку 

моделі світськості, від якої вже давно відмовилися європейські країни [349]. 

Кардинал Йосиф Ратцінгер (папа Бенедикт XVI) писав, що надмірне 

зближення Церкви з державою або її заміна веде до зникнення свободи. Але і 

нехтування громадським авторитетом Церкви також небезпечне для останньої, 

адже монополізм держави в духовній сфері веде не до сакралізації влади, а до 

ідеологічного правління [369]. Митрополит Георгій Ходр (Антіохійський 

Патріархат) вважає, що «віруючий завжди був підкорений государям, 

звертаючи їх при цьому в закон Божий; був мирний, проте не зраджував себе їх 

волі; був одночасно лагідний і суворий; упокорювався і бився головою об небо, 

поки Бог не почує і земля не здригнеться» [129, с. 240]. 

Про особливу форму взаємовідносин Московського патріархату з 

державою говорить протоієрей В. Чаплін. Оскільки Церква і світська держава 

мають різні цілі, які вступають у протиріччя, створюючи напругу у 
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суспільстві, єдиним порятунком є особиста дружба з представниками влади 

[124]. Взаємна прихильність між Московським патріархом Кирилом і 

президентом Російської Федерації В. Путіним є свідченням того, що деякі 

православні християни забули, що православна еклезіологія є символічною та 

есхатологічною. А участь ієрархів РПЦ в державних заходах останнім часом 

трактують як «порушенням світськості держави» [349]. Таким чином, Церква 

повністю приймає світський характер держави, обіцяє і демонструє свою 

лояльність і визначає межі покори і поле співпраці з нею. Проте ностальгія за 

«більш високим призначенням православ’я» у розвитку держави говорить про 

несприйняття відділення Церкви від держави [255] і кризу православного 

бачення симфонії між Церквою і державою, що є більш історичною, ніж 

богословською. Тобто те, що Церква сьогодні існує без імперії, не залишає 

спокою для російського православного богослов’я [373, с. 112]. Звернувши 

увагу на риторику православних богословів з приводу впливу на національну 

ідентичність просування НАТО на схід, пошуку національної ідеї, Ф. Козирєв 

з упевненістю стверджує, що РПЦ завжди хотіла служити державі, вона цього 

прагнула навіть тоді, коли держава її гнітила і знищувала, вона хоче 

прислужуватись і сьогодні [245]. 

Отже, на окрему увагу заслуговує активізації РПЦ на міжнародній 

політичній арені, у сфері міжцерковних відносин та у веденні суспільної 

політики, яку вона оформлює у формі ультиматумів. Завдання сучасної місії 

РПЦ на міжнародній арені були виголошені Патріархом Кирилом і 

стосувалися, перш за все, миротворчої діяльності. Ці кроки, ініційовані 

Церквою, в сукупності з відкритим обговоренням сучасних проблем війни і 

миру вважаються одними з нагальних. Церква вважає важливим втілення 

проекту «російський світ» на пострадянському просторі з метою подолання 

його фрагментації, оскільки православ'я є невіддільною частиною 

«російського світу» та його духовно-культурною парадигмою в ХХІ столітті 

[376]. З приводу такої політичної позиції та впливу Московського Патріархату 

на релігійну ситуацію на пострадянському просторі Ж-П. Віллем пише: 
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«Відчинення російського простору для вітрів демократії та релігійного 

плюралізму кидає грізний виклик Православній Церкві, що богословськи та 

історично не є готовою опинитися в секуляризованому суспільстві. Реакція на 

євангелізаторські підступи католиків та протестантів на Руській землі показує, 

що високі православні ієрархи претендують на монопольне опікування 

російською душею і болісно сприймають наявність релігійного вибору, а 

відтак і плюралізм» [118, с. 31]. 

Сферу міжнародної політики РПЦ трактує широко, сприймаючи 

навколишній світовий простір як об’єкт своїх зовнішніх зацікавлень. На 

відміну від державних акторів світових політичних процесів з традиційним 

поділом на зовнішню і внутрішню політику, окреслену кордонами держави, 

РПЦ сферу свого політичного обслуговування визначає національними, 

мовними, історичними та конфесійними межами. Таким чином, вона проявляє 

свою політичну акторність у країнах та суспільствах, де присутні хоч якісь 

російські чинники, які трактуються як джерела для відновлення, збереження 

традиційних та становлення нових механізмів церковного спілкування. 

Сучасні наукові дослідження підкреслюють про постійне підживлення  

слов’янської культури з християнських джерел. Сучасна філософія, як і 

світосприйняття багатьох мислителів, у минулому формально не були 

пов’язані з Церквою, але християнський ідеал, який пропонує Православна 

Церква просто вкоренився в народі й зберігається в культурі, умах і серцях 

людей. Тому РПЦ не тільки намагається відродити свій статус у суспільстві, а 

засобами державної влади впливати на формування і пропагування ідеалу 

православної віри як основи єдиної і неподільної Росії і спільної Вітчизни 

[113]. В цьому контексті цікавить об’єктивність сучасних досліджень [125]. 

О. Гаврілєнков, як і багато його сучасників, пропонують кардинально 

переглянути ввесь попередні науковий досвід. Вони вважають, що «світські» і 

«церковні» історики бачили, перш за все, негативні сторони віросповідних 

політики Російської імперії. А закономірним буде показати правильність та її 

позитивний досвід. Вважають, що така досить виважена внутрішня політика, 
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вирішувала найважливіші державні, духовно-ідеологічні та соціально-

політичні завдання і таким чином використання її ідеалів виправдовує сучасну 

політику держави по відношенню до християнських та інших церков, що діють 

чи діяли в Російській Федерації. 

Політичне богослов’я РПЦ вибудовується як туга за роботами, які 

з’явились на перетині ХІХ-ХХ століть та активно видаються та перевидається 

сьогодні. Наприклад, нині активно використовуються ідеї державного діяча і 

християнського мислителя К. Побєдоносцева, який пропонував здійснювати 

цілеспрямовану політику щодо викорінення «інославних» конфесій на 

території Російської імперії. Він прагнув захистити Росію і Православну 

Церкву вважаючи, що всі інші релігії і релігійні об’єднання, як західна 

ліберальна інтелігенція є для них великим злом. На відміну від православної 

віри, наука і філософія є лише ймовірними припущеннями і не можуть дати 

нічого цінного для російського народу, який «чує душею». Для нього західна 

демократія є «великою брехнею нашого часу», яка «народить велику смуту», 

затуманюючи «російські божевільні голови», а ідеал державності – монархія 

[344, 345]. 

В Україні християнські церкви і в офіційних документах, і у виступах 

архиєреїв неодноразово засуджували таке «політичне православ’я». Вони 

вважають таке явище вкрай небезпечним для воцерковлених людей, адже воно 

відволікає від православ’я, розпалює політичні пристрасті, провокує непослух, 

вносить ворожнечу. Адже священство, проголошуючи політичні гасла, 

проводять діяльність, яка компрометує авторитет Церкви у суспільстві.  

У Московській Церкві соціально-політичний ідеал постає у формі 

«неполітичної участі в політиці» – коли чітко визначається розмежування сфер 

діяльності і суспільних ролей держави та Церкви. Остання, за відсутності 

чіткої доктрини соціальної етики, вдало маніпулює ідеєю самоідентифікації 

«російського світу», що сприяє поширенню державної політики як особливого 

шляху Росії. Такі особливі відносини Церкви та держави, а також загравання 

Церкви із новими ідеологіями, коли в доктринальних документах 
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підтримуються одні ідеї, а на практиці відбувається заперечення будь-якої 

національної (крім російської) самоідентифікації, що на думку сучасників, 

спричинені спотворенням християнського вірування, норм поведінки та 

взаємин у спільноті.  

Концепція «російський світ», на думку Кирила Говоруна, є випадком 

політизованого богослов’я як суміш «політизованих неортодоксальних 

ортодоксій», яка віддаляється від Євангелія і стає шкідливою для держав, 

суспільства та людей. У такій «модерній єресі», на думку Говоруна, чільне 

місце посідають фундаменталізм, антисемітизм та націоналізм. Така 

характеристика цих явищ дає можливість краще усвідомити роль 

Московського патріархату в підтримці російської агресії на сході України , 

що є свідченням народження феномену православного «богослов’я війни» 

[221, с. 152].  

Нова шкала цінностей у християнській доктрині справедливої війни 

сучасних російських богословів ґрунтується не на боротьбі з гріхом людини із 

зброєю, а на уславленні війни як необхідної боротьби за «очищення» світу. 

Б. Кнорре та А. Куманьков [236] констатують, що ми маємо справу з 

феноменом якоїсь «сакралізованої мілітаристської духовності», властивої 

пострадянському православ’ю та народження нової християнської концепції 

«Священної війни», яка носить тотальний характер і проектується в особисте і 

суспільне життя та історію. Такі підходи до міжособистісних та міжнародних 

відносин ставлять під сумнів соціальну еволюцію Православної Церкви. 

Досить відчутним поштовхом для переосмислення соціальної сутності 

церков стали події на Майдані в Україні у 2014 р., що увійшли в історію як 

Революція гідності. Кирило Говорун [218] вважає, що Український Майдан, 

став більше християнським, ніж політично заангажовані імперською 

системою поневолення Церкви. Він показав реально негативне обличчя 

українського християнства, винісши йому свій вирок, підтверджений 

реальним громадянським потенціалом заснованим на солідарності й 

християнських цінностях. 
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Майдан допоміг християнським церквам прокинутися і змінитися, 

рішуче розірвавши з радянським минулим «братніх народів». Українське 

суспільство заявило про попит на нове, національне, проєвропейське, відкрите 

християнство, яким воно може стати не займаючи певне місце в історії та 

культурі, а ідентифікуючись через активну роль у формуванні соціального 

ідеалу з новим образом країни і нації. Хоча християнські церкви після розпаду 

Радянського Союзу декламували про пошук шляхів повернення в суспільство, 

революція для більшості виявилася неочікуваною несподіванкою. Церкви, які 

довгий час подовжували доводити свою суспільну значимість через відносини 

з державою лише під час Майдану і після нього, зайняли своє місце в служінні 

своєму народові. Віриться, що події Майдану стануть не здобутком історії, а 

реальним символом, початком християнського майбутнього українського 

громадянського суспільства. 

Революційні події, які відбуваються в Україні, стали викликом для всіх 

релігійних організацій. Вони в різній мірі зуміли дати адекватні відповіді та 

переважно, підтримуючи своїх громадян, обрали шлях міжконфесійних 

порозумінь, солідарності, єдності і активної взаємодії. Професор соціології 

Хосе Касанова наголошує на тому, що в Україні в рівних умовах діють кілька 

релігійних конфесій. Це один із доказів того, що переміг Майдан, і дає 

підстави стверджувати, що Україна інтегрується із Заходом. Символічність 

релігії в Україні і той факт, що різні конфесії можуть жити разом, дозволяє 

стверджувати про перспективність українського громадянського 

демократичного плюралістичного суспільства. Але, як узагальнює Хосе 

Касанова, є проблема з Московським Патріархатом, яких хотів би мати свою 

монополію, і в цьому полягає суть імперського проекту Росії [264]. 

Архимандрит Кирило Говорун наголошує, що Майдан суттєво змінив не 

лише українське суспільство, а й вектор взаємодії суспільства та церков. Він 

зазначає, що зараз для українських церков випала нагода налагоджувати 

стосунки з людьми, піднятися до рівня суспільства, яке швидко зростає, 

цінуючи та відстоюючи гідність, порядність, людяність – ті цінності, які мали 
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б демонструвати церкви. Крім того, Майдан «дав поштовх церквам піднятися 

над тим статус-кво, який панував у їхніх стосунках із державою» [223]. 

Церквам також необхідно дати свою адекватну оцінку владі. Архимандрит 

висловлює сумнів щодо щирості зв’язків влади з християнською церквою. «В 

них є форма, але немає змісту, адже представники влади демонструють ознаки 

дотримання християнського культу за відсутності християнської моралі, що 

виражається у стосунках з Богом та служінню ближньому» [223]. 

Щоправда останнім часом у сенсі змін у християнському, перш за все 

православному середовищі, з’явилася надія на пробудження самого народу. 

Так, події на Майдані з одного боку, об’єднали церкви, а з іншого – виявилися 

неоднорідними у своєму баченні та оцінці розуміння місця й ролі Церкви в 

суспільстві. Тут досить яскраво був виражений новий перспективний тренд у 

християнському світі, що пов’язаний з переходом від пошуку своєї 

ідентичності як протиставлення себе і іншим до усвідомлення необхідності і 

можливості мирного спілкування і рівноправного співжиття різних релігійних 

організацій. Представники Української Православної Церкви Київського 

патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви, Української 

Греко-Католицької Церкви, Римо-Католицької Церкви і значна кількість 

протестантських пасторів сприйняли громадянську позицію як реальну 

можливість вплинути на формування такого українського суспільства, в якому 

б реалізовувалися вищі духовні цінності й релігійні ідеали. І важливо те, що 

підставою для спілкування і спільної молитви представників українських 

церков, релігійних діячів, віруючих стала світоглядна трансформація 

сучасного українського суспільства. Навіть конфесійне різноманіття засвідчує 

про дієвість християн, якщо їх об’єднує не власна програма, а любов до Бога, 

і до людини, яка хоче взяти на себе відповідальність за розбудову майбутнього 

суспільства. Здійснюючи власну місію, церкви Майдану у спільній молитовній 

акції продемонстрували саме ті християнські духовно-моральні принципи 

солідарної підтримки людини і суспільства, яких не вистачає особливо у 

скрутні життєві моменти. Тут чіткою простежується напрям пошуку 
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утвердження не в системі державно-церковних відносин, а на взаємодії з 

громадянським суспільством [273]. 

Зрозуміло, що схвальні відгуки про спільні дії представників 

християнських церков у підтримці спільноти, невдоволеної політичними 

рішеннями влади та запропонованими векторами розвиту держави, ще не є 

свідченням їх об’єднання та прикладом тісної відкритої взаємодії Церкви та 

суспільства. В цій сфері Церкві ще потрібно багато працювати, щоб стати 

важливим, а можливо і провідним чинником формування сучасного 

громадянського суспільства. Церкві, напевно, потрібно зробити той важливий 

крок назустріч, який дозволить їй бути не лише активним учасником, а й 

спікером суспільних процесів. Критичні зауваження за повільні трансформації 

церков видаються конструктивними лише за умови прагнення до адекватного 

консенсусу в суспільних питаннях і зі сторони суспільства, яке усвідомить 

цінність християнського соціального ідеалу. 

Революція гідності торкнулася самих духовних основ суспільства і 

людини. Це революція, засвідчує М. Черенков, християн проти православного 

російського світу [472]. «Неканонічні церкви», яких назвали «сектантами» і 

«розкольниками», стали духовними лідерами Майдану, провідниками 

християнської солідарності і жертовної любові. Вони були на одній барикаді і 

в спільній молитві звертались за допомогою до Бога. Не в храмі чи в 

молитовному будинку, а на території конфлікту християнські церкви та 

протестантські громади, які до недавнього часу були відчуженими від 

суспільства, національних традицій, суспільних запитів і злободенних питань, 

після Майдану несподівано відкрили і продемонстрували християнську 

близькість і єдність. Дійсно на Майдані, саме в умовах протистояння 

політичної влади і громадянського суспільства, нарешті зустрілися церкви і 

люди, зустрілися між собою і церкви, відчувши органічну єдність у служінні 

людям, які зіткнулися зі складними морально-етичними випробуваннями та 

вибором. Церковні лідери могли б зіграти роль посередника у суспільно-

політичному конфлікті між владою і опозицією, але влада демонстративно не 
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бажала вводити їх в коло активних учасників вирішення назріваючої проблеми 

протистояння. Суспільні цінності, породжені на Майдані та частково 

ідеалізовані на хвилі його піднесення, все ж дозволили виступити Церкві 

новим чинником у формуванні духовних суспільно-значущим орієнтирів. 

Особливої активності, на думку Ю. Чорноморця, слід було очікувати від 

протестантських церков, адже саме вони ідейно найбільш зацікавлені у 

формуванні в Україні відкритого типу суспільства. Їх позитивний досвід 

існування в модернізованих, відкритих, західних цивілізованих спільнотах 

повинен був би бути стимулом до змін в Україні та інших країн 

пострадянського простору. Досить виразно можна було спостерігати активний 

протест представників декількох протестантських церков і при цьому 

пасивність, нейтралітет офіційних осіб та їх заклики до примирення, аж до 

появи відкритого насильства на Майдані. Цей протест, на думку 

Ю. Чорноморця, є надзвичайно важливим кроком для протестантів як сучасна 

«реформація громадянського суспільства» [468]. Виступаючи з власною 

політикою цінностей, християни зрозуміли, що вона не може бути 

нейтральною. Протестанти заявили, що події на Майдані є прикладом 

наявності в країні свободи, яку необхідно захищати. Тому вони стверджують 

про готовність до участі у мобілізації до армії, але на службу без зброї в руках, 

аби мати можливість посильно захищати і допомогти своїй країні. 

На Майдані фактично постала громадянська Церква України, що є не 

конфесійним релігійним виміром публічного життя суспільства. 

Громадянська релігія, як показує досвід, на основі специфічних символів і 

ритуалів як сутнісних виражень нації, зміцнює національну солідарність та 

об'єднує все суспільство, незалежно від його віросповідних й конфесійних 

вподобань його членів. Однією з найважливіших функцій громадянської 

релігії, на думку Р. Белла, є функція легітимізації політичної влади. Саме 

громадянська релігія є способом вирішення «релігійно-політичних проблем» 

у багатьох демократичних суспільствах, адже підносить їх до граничних 

питань життя і смерті, джерело яких вище за всі земні авторитети. Прикладом 
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тут, на думку Р. Белла, може бути унікальність американського досвіду, 

співіснування громадянської релігії, держави і різних християнських церков 

[3]. 

Релігійний конфлікт на території України, що отримує підживлення зі 

сторони Московської Патріархії та дестабілізує суспільно-політичну ситуацію 

в країні, має свою передісторію. Вона пов’язана з позицією РПЦ з приводу 

автокефального статусу Естонської Православної Церкви, яка призвела до 

розриву її молитовного спілкування з Константинопольським патріархатом у 

1996 р. Тому досвід становлення інших помісних церков може стати 

прикладом породження механізму відносин у православному світі. 

Становлення Українського Православ’я та питання єдності православних 

церков в Україні є значущим для всього наступного розвитку православного 

християнства, українського суспільства, держави, людини. 

Створення Української Помісної Церкви сьогодні відбувається як у 

діалозі, так і в протистоянні з традиційними цінностями українського народу, 

його історичним досвідом, що переважно формувався в межах православної 

культури. Гострі суперечки між православними церквами в Україні нині вже 

вийшли за конфесійні межі, до їх вирішення активно залучаються міжнародні 

релігійні центри, мають місце політичні та економічні важелі. Досить відчутні 

в цій площині конкретні дії Константинопольського Патріарха Варфоломія, 

який при підтримці важливих міжнародних політичних структур і релігійних 

центрів, прагне всіляко нормалізувати складні відносини у православному 

світі, що виникають внаслідок політичних устремлінь Московської церкви. 

Готовність Росії використовувати широкий арсенал засобів державного 

тиску для збереження позицій Московської патріархії найбільш виразно і 

цинічно проявився у перешкоджанні об’єднанню православних церков в 

Україні. Нехтування бажанням українського православного народу до 

створення Помісної Православної Церкви полягає, на думку архиєпископа 

Євстратія, у «змішуванні духовної, містичної природи Церкви Христової з 

адміністративною структурою її управління, підміняти єдність Церкви як Тіла 
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Христового – єдністю церковної адміністрації, зокрема підпорядкуванням 

Московському патріарху» [167, с. 42]. На жаль, практика таких маніпуляцій, 

стверджує архиєпископ Євстратій, стала звичною для представників 

Московського Патріархату. Принцип «у незалежній державі – незалежна 

Церква» – норма православної традиції, яка неодноразово підтримувалась всім 

православним світом і документально закріплена в Томосах про визнання 

автокефалії Православної Церкви в Польщі та Грузинської Церкви. За 

церковними правилами церковні кордони повинні слідувати за державними, які 

в свою чергу є результатом не церковних чи містичних, а політичних, 

демографічних, етно-культурних процесів [167, с. 42-43]. 

Під час історичних подій об’єднання православних церков в Україні 

священноначалля УПЦ (МП) виступило із заявою про те, що Вселенський 

Патріархат, який позиціонується координатором спільних дій всіх Помісних 

Православних Церков та висловлює узгоджену точку зору щодо різних тем 

церковного життя, може вчинити дії, які будуть шкодити єдності Церкви як на 

локальному, так і на світовому рівні, вирішуючи питання можливої 

української автокефалії в односторонньому порядку, без узгодження зі всіма 

Православними Церквами. Таким чином, надання автокефалії Православній 

Церкві в Україні розглядається УПЦ (МП) як предмет політичних маніпуляцій 

та геополітики [180]. Така еклезіологічна критика дій Вселенського Патріарха 

потребує богословських роздумів з приводу суб’єктності помісних церков. 

На становлення національної православної ідентичності, що пов’язана з 

канонічністю ПЦУ, значною мірою впливають преференції керівництва держави 

до православних церков та політичні чинники, пов’язані із цивілізаційним 

європейським вибором українського суспільства. Значна частина політиків, 

священнослужителів та мирян усвідомлюють, що для політичної незалежності 

України важливою є незалежність Православної Церкви. При цьому розуміється, 

що домінування Церкви, яка є складовою Московського Патріархату, має 

негативні тенденції до посилення геополітичних впливів Росії на території 



 

 

378 

України, адже вона використовує православну ідеологію як духовний еквівалент 

нової імперської політики Росії. 

Участь Президента України та Верховної Ради України у вирішенні 

питання об’єднання православних церков та їх звернення до 

Константинопольського патріарха з метою надання Томосу на автокефалію не 

розцінюється українською владою як змішування церковних і політичних, а 

тим більше геополітичних питань. «Усі помісні церкви нового та новітнього 

часу були визнані лише шляхом активного залучення держави до цього 

процесу. Такими є традиція і вимога Вселенського Патріаршого Престолу. По 

суті, автокефалію надають не стільки конкретній Церкві, скільки країні. Ми 

шукали і знайшли таку форму, щоб незалежно від того, більша чи менша 

структура, всі православні юрисдикції України стали спільними учасниками 

конституювання визнаної помісної Церкви» [116, с. 49], зазначає у своєму 

виступі у Верховній Раді Президент України П. Порошенко. А підтримка 

Верховною Радою України звернення Президента України до Вселенського 

Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної 

Церкви в Україні засвідчила про довгоочікуваність українського народу на 

відновлення історичної справедливості для завершення утвердження 

незалежності і самостійності України у духовному вимірі [356].  

Особливо важливими дані кроки виявились для подолання розколу 

серед УАПЦ, УПЦ КП та частини УПЦ. Предстоятель УАПЦ Блаженніший 

митрополит Київський і всієї України Макарій у своєму слові зазначив: «Я 

щасливий, що наша держава Україна отримає Томос про автокефалію 

стараннями нашого Президента. Ми горді тим, що разом з нашим Президентом 

увійдемо в історію її творення» [117]. УПЦ КП однодушно підтримують всі 

зусилля, спрямовані на визнання автокефалії Православної Церкви в Україні. 

Зокрема, вона високо цінує підтримку і активне сприяння з боку Президента 

України Петра Порошенка в цьому процесі [496]. Об’єднання православ’я та 

постання єдиної Української Помісної Православної Церкви сьогодні вже є не 

просто бажанням, а й фактом у світовому християнстві [328]. 
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Цей факт є важливим для суверенної держави, яка визнається й 

пріоритетною формою організації життя нації і народу, які прагнуть забезпечити 

свою ідентичність за допомогою держави. Вона як політичний інститут 

забезпечує спільне добро тоді, коли поглиблює, конкретизує та охороняє 

моральні цінності народу [214, с. 287]. Вітає патріотизм як чесноту любові до 

батьківщини й УГКЦ. Вона заявляє, що патріотизм не сумісний з ненавистю до 

інших народів, чи прагненням до приниження інших націй і рас. На відміну від 

шовінізму та расизму дієвість патріотизму полягає в збереженні та розвиткові 

національної культури не в збиток вірі в Бога й Церкви. У цьому контексті цінними 

будуть слова митрополита А. Шептицького: «Християнин має любити всіх людей, 

але се не перешкоджає, що найпершою любов’ю має любити свою родину і свою 

вітчизну. І як любов до ближнього не противиться любові до родини, так не 

противиться і любові до вітчизни. Християнин може і повинен бути патріотом, але 

його патріотизм не може бути ненавистю, ані не сміє накладати обов’язків, 

противних вірі. те, що видавалося б патріотизмом, а було ненавистю або 

противилося би вірі, не є правдивим патріотизмом» [214, с. 291]. 

Принципово іншого звучання набуло питання патріотизму, коли постала 

автокефальна Православна Церква України. В. Бондаренко стверджує, що її 

мета і покликання стати основою єдності православ’я в Україні та вплинути на 

забезпечення міцності й цілісності української держави і єднання нації. 

Ефективність і результативність діяльності ПЦУ залежить від її внутрішньої 

єдності, міжнародного визнання, перш за все іншими православними 

церквами, налагодження співпраці з Українською Православною Церквою та 

з усім православним світом, співробітництво з УГКЦ та іншими патріотично 

налаштованими релігійними організаціями, пошук підтримки з боку держави, 

для спільного забезпечення розвитку Української держави, співпраці з 

суспільно-політичними організаціями та громадянським суспільством [88]. 

Українська держава також не залишається осторонь релігійного життя, 

підтримуючи конструктивні намагання релігійних лідерів утверджувати 

національну ідентичність. У зв’язку з підвищеною конкурентністю різних 
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культур, в українському суспільстві починає усвідомлюватись необхідність 

державного протекціонізму щодо надання певних пільг і переваг тим 

релігійним організаціям, які сприяють становленню суверенної й незалежної, 

демократичної, соціальної правової держави, розвитку духовності, виховання 

та поваги до історичної спадщини українського народу. Базовим принципом 

взаємодії держави та релігійних організацій має бути взаємний соціальний 

діалог для забезпечення досягнення спільних інтересів. 

Утворення двох офіційних релігійних юрисдикцій УПЦ МП та ПЦУ у 

результаті розколу та прагнення до національної єдності українського 

суспільства змушує, на думку Т. Висоцької, дивитися на ці проблеми глибше 

і бачити серйозні речі, які і приведуть до назрівання, а згодом і до реалізації 

взаємного евхаристійного спілкування. Православна Церква в Україні 

вочевидь потребує справді видимого оновлення з її історичним принципом 

«народоправʼя», вибірністю духовенства, його підзвітністю парафіянам тощо. 

Судова тяганина, бійки, боротьба за храми між священниками та мирянами з 

обох сторін не красять жодну із сторін на взамін прагненню віруючих до 

спокійної молитви у своєму храмі, душевного спокою і усталеної форми 

поведінки [115]. 

Християнство, зокрема православ’я, завжди протягом багатьох століть 

було в основі культурного й суспільного життя багатьох народів. Воно не 

тільки не суперечить національному, а й створює для нього вище значення і 

підставу, адже єднає людей в любові як дару кожному народу, що по-своєму 

втілюється в його історії та культурній творчості. Стає очевидним, що 

православ’я на українському ґрунті побудоване на національних виявах і 

зможе ефективно розвиватися лише у компромісі із Вселенським 

Православ’ям та іншими конфесіями. Адже українська ідентичність не 

детермінована винятково православ’ям, серед етнічних українців є чимало 

греко-католиків, католиків, протестантів тощо. 

Формування громадянського суспільства у більшості країн Європи 

відбувалося за активної участі християнських церков та на засадах 
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християнських цінностей. Активна більшість українського суспільства 

переконана в тому, що новою силою, яка здатна підтримати його 

демократизацію та європейський вектор розвитку є Православна Церква 

України [220, с. 118]. Тут буде важливою соціальна практика християнства як 

формування цінностей цілого суспільства, беручи до уваги вплив 

християнства у сучасному українському суспільстві, вона може стати одним з 

найдієвіших чинників соціальних трансформацій у напрямку становлення 

зрілої демократії та формування громадянського суспільства, яке є тим 

майданчиком в середині якого генерується соціально-політична культура. 

Православна Церква України, яка на сьогодні має велику підтримку 

українського народу, в майбутньому без реальних дій та рухів буде втрачати 

довіру. У цьому плані особливої ваги набирає підвищення культури самої 

Церкви та її вірними. Очевидно, що багато в цьому питанні залежить від самих 

ієрархів, предстоятелів і глав церков. Проте духовенство та миряни не повинні 

стояти осторонь цього процесу, адже саме вони мають втілювати моральні 

ідеали у життя. Вплив сучасних процесів на релігійні традиції вимагає від 

релігійних діячів гнучкості та радикальності, без яких Православна Церква 

України не зможе стати духовним центром, навколо якого об’єднається все 

громадянське суспільство, незалежно від індивідуальних переконань і 

орієнтирів. 

Роль православ’я у процесі становлення громадянського суспільства в 

Україні є досить неоднозначною. Відбувається динамічне збільшення 

кількості релігійних організацій. Розширюється їх присутність у суспільстві, 

поглиблюється діалог із різними соціальними інститутами, змінюється 

парадигма відносин на всіх рівнях – від протистояння до взаємного 

партнерства. Продовжується системне виконання функції сакрального 

обґрунтування та підтримки морально-ціннісних основ суспільства. Разом із 

тим різностороннє протистояння між УПЦ МП, що має підтримку серед 

священства, мирян, політиків та ідейно підживлюється з Російської Федерації, 

та новоствореною Православною Церквою України використовується для 
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ідеологічного оформлення політичних інтересів та цілей, різних політичних 

провладних та опозиційних сили. 

Принципова відкритість, інваріантність українського суспільства 

передбачає існування трансцендентних цінностей. Саме в силу того, що 

суспільство піклується про своє майбутнє, воно не може бути без духовних 

цінностей, які не спроможне продукувати із себе. Тому головним трендом 

для захисту проєвропейських інтересів українського соціуму є однозначний 

рух у напрямі консолідації українського релігійного середовища, побудови 

громадянського суспільства – співтовариства громадян, які вільно на основі 

спільних інтересів вирішують реальні проблеми та ведуть суспільно значущу 

діяльність, а також беруть на себе відповідальність за громадське благо. Воно 

сформоване на основі високої культури міжлюдських відносин із розвинутим 

полікультуралізмом у релігійних питаннях, де вищою цінністю є свобода 

совісті. 

Із процесами демократизації та розвитку громадянського суспільства 

влада, громадяни й релігійні організації матимуть позитивні результати лише 

від діалогічної форми взаємодії. З огляду на вагоме місце сакральних мотивів в 

масовій свідомості політика апелює до сокровенних почуттів людини. Але 

вплив на суспільну думку, що відбувається через висвітлення в ЗМІ подій та її 

значення для Церкви і суспільства, де увага акцентується на участі в релігійних 

подіях державних осіб і політиків, незначний. Досить часто дії релігійних 

організацій та громадськості відбуваються із застосуванням традиційних, 

досить консервативних методів та засобів, що не лише не дозволяють вирішити 

нагальні проблеми, але й не можуть донести сучасному суспільству власні 

світоглядні й етико-філософські ідеї через їх несвоєчасність, що створює 

суперечливий образ релігії у суспільному процесі. 
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Висновки до четвертого розділу 

 

Християнська соціальна концепція пропонує як теоретичні ідеї, так і 

діяльно практичні, часом тривалі і складні шляхи досягнення соціального 

ідеалу. Церква пропонує власну моральну стратегію регулювання зони 

взаємопроникнення духовної культури та соціальної практики. До власної 

компетенції вона відносить турботу про ціннісно-нормативні виміри 

функціонування сфери праці. Вона заслуговує на особливу увагу у добу 

динамічних глобальних трансформацій та глибоких суперечностей у питанні 

пошуку балансу між виробництвом і споживанням. 

Християнське розуміння праці репрезентує великий інтерес і в площині 

духовно-моральної сфери, і в питаннях участі Церкви у прийнятті 

господарських рішень та в царині економічної діяльності. Визначені у 

християнському вченні морально-етичні норми та цінності праці мають 

конфесійні особливості. Вони концентрують свою увагу на загальних вимірах 

діяльності окремого суб’єкта, так і всього суспільства як сукупності морально-

ціннісних суджень про необхідність забезпечення духовних та матеріальних 

інтересів і потреб. 

Християнство визнає працю основою всього людського життя. 

Опосередкований та безпосередній вплив Церкви на трудову діяльність 

розглядається не лише як історичний факт, а й сучасний процес, що 

спрямований на майбутню перспективу. Пріоритетними тут бачаться духовні 

здобутки та обмеженість і стриманість у матеріальних надбаннях.  

Творча праця розцінюється як участь людини у продовженні земного 

творіння Бога світу любові. Вона є основою матеріального добробуту і 

духовного щастя кожної людини та відповідної винагороди за її результати – 

спасіння та життя вічного. Християнська трудова етика виявилася для 

багатьох християн могутнім потенційним стимулом життєдіяльності. Вона 

полягає у тому, що релігійна віра і трудова діяльність можуть збігатися, адже 

релігійна практика постає як активність віруючого не лише в релігійній 
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громаді, а й на індивідуальному рівні у повсякденному житті, де християнські 

ідеї об’єктивуються на особистісному чи більш загальному суспільному рівні. 

Повсякденна праця християнина не веде до розриву з релігійною вірою, а 

формується на основі особистого релігійного досвіду та спільного релігійного 

діяння. У контексті життєдіяльності людини Церква звертає свою увагу на її 

соціальні виміри як середовища взаємодії між людьми як суб’єктів 

комунікації. Тому сьогодні християнство розуміє працю не тільки як засіб 

існування, а і як фундаментальний вимір життя людини і суспільства. 

Соціально-економічний ідеал, розроблений сучасними християнськими 

мислителями, постає в контексті кризи класичних економічних теорій, так і 

необхідністю вирішення наявних соціальних і економічних проблем. Він 

спрямований на пошук антропологічних засад соціально-економічної системи 

XXI століття та збалансування забезпечення матеріальних та духовних потреб 

людини у різних вимірах суспільного буття. Релігійна обумовленість 

соціально-економічного ідеалу розглядається як ідеї, норми правила, цінності, 

на основі яких відбуваються дії окремого суб’єкта та окремих спільнот та 

результати такої діяльності.  

Християнська Церква не лише декларує своє розуміння соціально-

економічного ідеалу, пропонує шляхи його досягнення, а й намагається брати 

безпосередню участь у його досягненні. При цьому сучасна Церква не 

вибудовує власну модель світової економіки, а виступає активним суб’єктом 

та об’єктом різних економічних процесів як споживач, виробник і учасник 

історично сформованих способів ведення господарства. Економічна політика 

Церкви спрямована на задоволення власних потреб і здійснюється відповідно 

до канонічного права та державних і міжнародних юридичних та економічних 

законів. Конфесійні особливості соціально-економічного вчення полягають у 

тому, що всі явища економіки Церква розглядає в контексті свого віровчення 

і своїх завдань по євангелізації членів суспільства. При цьому Церква 

розробляє власну особливу сферу економіки, яка регламентується перш за все 

специфічними канонічними правилами та належить до внутрішнього життя 
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релігійної організації, а їх закритість для публічного огляду викликає інтерес 

широкої громадськості. 

Особливу увагу християнство приділяє тлумаченню соціального 

феномену багатства і бідності, який залежить від ставлення людини до нього. 

Християнське розуміння багатства як цінності проявляється тоді, коли людина 

не залежить від нього, а останнє виступає засобом для досягнення соціально 

важливих цілей, що розглядається як боротьба із «соціальним злом». Оскільки 

ніяка економічна система не є ідеальною, у кращому випадку, вона повинна 

забезпечувати гідне існування людини і суспільства. Такі прагнення 

християнської Церкви сприймаються неоднозначно й окреслюють коло 

суспільних вимог до Церкви. 

Християнська Церква завжди займала специфічне місце у політичному 

дискурсі. Сучасні світові події є підтвердженням повернення і активізації 

християнства у політичній сфері. Пріоритетними для Церкви є державно-

церковні відносини, що полягають у діалозі з різними гілками та рівнями 

влади з приводу удосконалення права та ухвалення рішень, що стосуються як 

життя самої Церкви, так і сфер її суспільного опікування. Сфера 

взаємовідносин та власної компетенції держави і Церкви визначена низкою 

документів, що мають нормативно-правову силу. В їх основі лежить 

взаємоприйнятний принцип відокремлення Церкви від світської держави. 

Політичний дискурс є досить чутливим до найменших суспільних змін, 

тому намагання їм протистояти веде до відмови від чуттєвого та апеляції до 

логіко-раціональних аргументів ідеї ідеального дискурсу в рамках реального. 

Прагнення християнства допомогти людині і суспільству вирішити нагальні 

життєві проблем пов’язується з необхідністю виробити такий соціально-

політичний ідеал, що полягає у побудові на Землі більш справедливого і 

гуманного суспільства. Тому християнський соціально-політичний ідеал 

можна осягнути лише у його співвідношенні з етичним ідеалом. Мова йде не 

про те, щоб підпорядкувати політику етичним принципам християнства, а про 
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переосмислення існуючої панівної поличної філософії, стрижнем якої є 

геополітичні інтереси обмеженого кола держав. 

В Україні Церква завжди уважно ставилась до вирішення гострих 

соціальних і політичних проблем. Зважаючи на історичну суспільну роль та 

духовно-моральний вплив сучасного православ’я в Україні, воно може стати 

важливим та дієвим чинником консолідації українського релігійного 

середовища та становлення громадянської культури. 

Нинішня активність християнських організацій полягає у включенні 

людей, переважно віруючих, в зону свого ідейно-політичного впливу з метою 

духовно-моральної санкції політичних рішень відповідно до цінностей, що 

декларують християнські конфесії. За останні десятиліття вони вдаються не 

лише до теоретизування в цій площині, а й до декларування практичних кроків 

вирішення насущних соціальних та економічних проблем, збереження миру 

тощо. Ця сфера у перспективі буде логічно заповнена виявом лояльності 

Церкви до політичної системи, державної влади чи політичної ідеї, підтримки 

конкретних політичних сил діячів і пошуку шляхів реальної участі в житті 

суспільства, разом з тим залишаючись поза політикою. Зрозуміло, що така 

діяльність полягає не лише у прагненні зберегти свої віроповчальні істини в 

сучасному світі, а в намаганні вироблення нового політичного ідеалу. Адже 

сучасна політика потребує не тільки правових і адміністративних механізмів, 

а й суджень, що знаходяться за її межами і дозволяють оцінити політику в 

духовно-моральній площині. Така оцінка з боку християнства не є 

політичною, адже християнська Церква залишається сакральним і культовим 

інститутом, що зорієнтований на задоволення індивідуальних та колективних 

релігійних потреб віруючих. В той же час вона може і повинна впливати на 

політичне життя, користуючись правом виступати моральним арбітром 

політичної активності. 

Сучасні форми взаємодії політики і релігії, держави і Церкви та їх 

результати можуть бути включенними у процес формування сучасного 

суспільства. Еволюція взаємодії політичних і релігійних ідей і дієвості 
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державно-церковних відносин у визначенні тенденцій сучасного і 

майбутнього духовного розвитку створює діалектичну суперечність – 

політизації релігійного та сакралізацію політичного. 

Соціально-політична історія стрімко перетворюється в глобальну, стає 

заручником якісно нового світу. Суттєві зміни самих основ світосприйняття 

поставили під сумнів не лише традиційні ідеали, але й не сприймають нових. 

Це веде до співіснування різноманітних, іноді досить суперечливих, підходів 

до тлумачення суспільно-політичного ідеалу. Плюралізм думок, ідей, ідеалів 

та критика монополізму у вирішенні соціальних питань, що сьогодні є 

нормальним станом суспільства, ускладнює можливість вироблення ідеалу як 

ідейно-регулятивного принципу політичного і соціального розвитку, що 

сприймається як популістський. 

Усі християнські церкви продовжують розробляти соціально-етичні 

вчення, які окреслюють соціальний ідеал взаємовпливу політики та релігії, 

взаємодії держави та Церкви, в якому соціальна справедливість визначається 

фундаментальною, базисною цінністю розвитку та повноцінного 

функціонування суспільства. Сучасний соціально-політичний ідеал 

розуміється як унікальне зосередження і синтез різних релігійних, 

світоглядних, філософських, ідеологічних установок і програм, теоретичних 

поглядів на суспільство і людину та їх практична реалізація через різні типи та 

форми людської діяльності. Але процеси глобалізації і функціональної 

диференціації суспільства як і духовно-моральний контроль церковної ієрархії 

за адаптацією до сучасного динамічного розвитку суспільства обмежує 

можливості політичних компромісів та прагматичних рішень у формуванні та 

реалізації християнського соціально-політичного ідеалу. 
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ВИСНОВКИ 

 

Розробка цілісної і логічно обґрунтованої методології аналізу 

суспільного ідеалу у сучасній християнській думці можлива завдяки наявності 

значних і цінних в соціально-філософському плані емпіричних та теоретичних 

матеріалів з досліджуваної проблеми. Висвітлення окремих аспектів проблеми 

суспільного ідеалу дозволяє узагальнити і зробити важливі й соціально 

значимі висновки з урахуванням досвіду християнської Церкви, 

акумулювання переваг і подолання недоліків її минулого і сучасного у світовій 

та вітчизняній суспільній практиці.  

Ціннісне витлумачення соціального ідеалу у сучасному світі з 

тріумфуючим індивідуалізмом і плюралізмом можливе в умовах пошуку 

компромісу між людиною, суспільством і Церквою. Обґрунтування 

основоположних ціннісних засад соціального ідеалу як найбільш складно 

сконструйованого феномену свідомості відбувається на основі історичного 

досвіду створення граничних християнських ідей досконалого світу. Роль 

християнської релігії і Церкви у формуванні суспільства розуміється як 

виняткова, адже справжній розвиток людини і суспільства можливий тільки 

при цільовій настанові на щось вище, ідеальне. Такий процес є результатом 

ставлення Церкви до соціальної дійсності на основі прочитання і тлумачення 

біблійних моральних істин.  

Християнство, вводячи Бога в основу ідеалу суспільних відносин, 

розглядає соціальний ідеал на рівні віри у Бога Творця та побудови засобів 

взаємозв’язку людини з Богом. Такий соціальний ідеал відображає ціннісне 

сприйняття соціальної дійсності як конструювання потреби і образу бажаного 

кращого майбутнього. При цьому він потребує теоретичної легітимізації для 

можливості соціально-практичної реалізації, виступаючи як еталон суспільної 

реальності та людської активності. Традиційні християнські цінності 

виконують соціально важливі функції у тісному переплетінні 

загальнолюдських, культурних, духовних, етичних та естетичних 

світоглядних пріоритетів людини.  
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Сьогодні відбуваються вельми суперечливі трансформації осмислення 

антропологічних основ християнства. Християнська Церква бере на себе 

відповідальність за вироблення таких ціннісних засад соціального ідеалу, що 

зводяться до абстрактної ідеї індивідуального вибору людиною шляху 

вдосконалення і спасіння та її активізації для реалізації соціально важливих 

завдань сьогодення і на перспективу, де центральна роль відводиться людині. 

Формування сучасних богословських та філософських підходів до розуміння 

ідеалу людини у загальній християнській теорії соціального ідеалу 

відбувається під впливом його раціоналізації. Така антропологізація сучасної 

християнської думки є актом творчого переосмислення традиційної історичної 

Євангельської та Святоотцівської спадщини онтологічно вкоріненої в 

християнській думці. Її епіцентром є вирішення здебільш фундаментальних 

тринітарних і христологічних богословських проблем, які не зводяться 

виключно до дій, вчинених Богом у сфері трансцендентного. 

Християнство сповіщає про богообраність людини й наголошує на 

абсолютній цінності її життя. Авторитетність християнських джерел, 

історична сформованість та обґрунтованість сучасних богословських та 

філософських соціальних концепцій створюють передумови для побудови 

такого християнського антропологічного вчення, що буде корисним не тільки 

для Церкви, адже воно окреслює нові перспективи особистого та соціального 

цілепокладання. Завдяки історичності зусиль християнського обґрунтування 

ідеалу людини, виникають високі стандарти осучаснення суспільного життя. 

Християнський ідеал людини та її життєдіяльності це можливість, що 

визначає есхатологічну перспективу. Принциповість повсякденного життя 

християнина пов’язується не з очікуванням євхаристійного спасіння, а з тим, 

що повинна робити людина сьогодні і в даний момент, привносячи в земне 

життя есхатологічний оптимізм. Індивідуальний та суспільний вибір шляху 

вдосконалення та спасіння постає як абстрактний ідеал, що вривається в 

повсякденну життєдіяльність людини. Тому вироблення теоретичних засад 

ідеалу людини спрямоване на подолання невідповідності між релігійним 
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теоретичним світоглядом та повсякденністю мирського життя як вияву 

соціальної активності віруючих. Висвітлення сутнісних аспектів людського 

буття дозволяє християнським мислителям розглядати феномен суспільного 

ідеалу найбільш широко. 

Найбільш актуальним і предметно-дієвими у розвитку християнського 

соціального вчення є розгляд питання жінки у формуванні уявлень про 

людину. Сьогодні жінка у християнстві виступає такою функціональною 

одиницею, навколо якої відбувається осмислення соціального ідеалу, перш за 

все у площині гендерної рівності та сексуальної моралі. Образ жінки в 

християнстві складався історично і пов'язаний із формуванням догматичних 

традицій та релігійної інтерпретації соціальної дійсності. Сучасна візія жінки 

сформувалась під впливом нового прочитання Священного Писання та 

переосмислення традиційних поглядів та пошуку нової аргументації щодо 

соціальної ролі та сутності жінки. Критичні підходи до положень, які 

дискримінують жінок, дозволили зробити висновки про особливості жіночої 

ідентичності, пов’язаної з материнством та її незамінною роллю в усіх 

аспектах сімейного, громадського та церковного життя.  

Філософські і богословські роздуми з приводу можливості і важливості 

виявлення особистого та соціального духовного досвіду жінки у 

християнській Церкві засвідчують про відсутність єдиної християнської 

позиції розуміння її сучасного ідеалу. Ускладнює цей процес необхідність 

вирішення суперечностей, що виникли між радикальним фемінізмом з його 

гіпертрофованим возвеличенням жінки та нехтуванням природними 

відмінностями між статями, з одного боку, та ідеалізацією патріархальних 

основ суспільства, де чітко визначено долю жінки – з іншого. 

Переосмислення сучасних гендерних питань відбувається як у аспекті 

боротьби за гендерну рівність, права і свободи жінок, її професійної участі в 

економічній та політичній сферах, так і на рівні актуальної християнської 

проблеми участі жінки у місії спасіння Церкви, що веде до збагачення 

богословського корпусу і усього досвіду Церкви. Сучасні якості та образи 
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творчої, цілеспрямованої, активної та незалежної жінки усвідомлюються як 

необхідні й корисні для суспільства. Вони стають нормами моралі і закону, 

виступають показником особистого становлення і розвитку, але і вказують на 

гострі грані зустрічі жінки з усіма відомими суспільними проблемами і 

негараздами. Її прагнення і можливості до їх самостійного вирішення не 

завжди позитивно позначаються на виконанні власне жіночих ролей та на 

відносинах, в першу чергу, з протилежною статтю. 

У християнському соціальному вченні з питанням переосмислення 

ідеалу жінки пов’язуються проблеми сексуальної моралі. Її підтвердженням є 

наявність широкого діапазону думок від радикального фемінізму, закликів до 

визнання чи як мінімум співчуття гомосексуальним відносинам до глибоко 

консервативних, які наполягають на неприпустимості компромісу з новими 

вимогами до сексуальної етики. Традиційним у цій площині є консенсус 

переважної більшості християнських церков з приводу негативної оцінки 

нетрадиційних сексуальних відносин. Вони розглядають зміни сексуальної 

моралі як серйозну загрозу для морального обличчя людини, продовження її 

роду, розвитку суспільства і людської культури у цілому. 

Найбільш обґрунтованим суспільним ідеалом у християнстві є сім’я та 

шлюбно-родинні відносини. У ідеалі сім’ї концентруються релігійно-моральні 

і природні компоненти, що становлять єдину суть задуму Бога про сім’ю як 

малу церкву. Сім’я ґрунтується на таїнстві шлюбу як духовного та морально 

відповідального єднання людей установленого і освяченого Богом для 

збереження і упорядкування створеного Ним світу. Відповідно ідеалом 

відносин між особами протилежної статі, «малою Церквою», первинною і 

основною соціальною одиницею християнство вважає сім’ю та всі позитивні 

ціннісні наслідки, що виникають в результаті шлюбно-сімейних відносин. При 

цьому неконкурентними у питаннях аксіологічного статусу сім’ї у сучасному 

суспільстві є уявлення про сім’ю та шлюб як шлях духовного вдосконалення, 

неоднозначність поглядів на соціально-моральну значущість цнотливості та 

важливості аскетичних подвигів. 
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Усі християнські конфесії визнають за шлюбом принципово важливе 

значення і пропонують власний досвід розроблення окремих аспектів ідеалу 

шлюбно-сімейних відносин для можливості його застосування у суспільному 

житті. Подружнє життя між чоловіком та дружиною, що побудоване на основі 

любові, санкціоноване та зафіксоване у тій чи іншій формі суспільством та 

Церквою, створює ціннісно-позитивні передумови розвитку для всього 

людства сьогодні і на перспективу. Сім’я як форма соціокультурної реальності 

сприяє обміну духовним досвідом між членами родини, забезпечує 

конструктивний взаємозв’язок між поколіннями, що дозволяє передати 

позитивний соціально-історичний досвід та сприяє розвитку повноцінної 

особистості.  

Сучасна християнська думка спрямовує свої зусилля на пошук 

виправдання об’єктивної необхідності життя у спілкуванні з Богом і з усім 

християнським світом. Феномен діалогу та спілкування мають принципове 

значення для усвідомлення історичної й конфесійної традиційності та сучасної 

динамічності формування соціального ідеалу у християнстві. В умовах 

світоглядного багатоманіття та невизначеності у сучасному християнстві 

посилюються позиції щодо діалогу і спілкування як методологічного та 

аксіологічного підґрунтя філософських та богословських ідей і концепцій 

формування соціального ідеалу. Онтологія спілкування як богословське 

вчення розглядається як умова самого буття Церкви і людини, сучасного і 

майбутнього християнства, адже демонструє особливості таємничої природи 

Церкви і єдність християн як членів Тіла Христового.  

Християнські мислителі підкреслюють визначальний комунікативний 

характер Церкви, наголошують на взаємозалежності суб’єктів, необхідності 

взаємозв’язку та неможливості повноцінного існування, самопізнання і 

самореалізації особи без взаємин з Іншим та іншими, Одним і багатьма. 

Спілкування є одним із найважливіших факторів соціальної інтеграції 

суб'єктів, опосередкованої феноменом сучасної культури. Воно дозволяє 

вибудовувати не лише концептуальні основи суспільного ідеалу, а й 
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отримувати через потенційні можливості діалогічної комунікації позитивні 

практично-дієві результати. 

Наслідками спілкування є позитивна зміна соціальної дійсності та 

налаштованість на цілісний розвиток соціуму, побудованого на основі 

гармонійних соціальних зв’язків, сконструйованих на рівні смислової 

взаємодії наочно вираженої у релігійних богослужіннях, і, перш за все, під час 

літургії та євхаристії. Євхаристія як загальна апостольська традиція забезпечує 

суспільну цілісність Церкви й дозволяє бути в єдності з усім християнством. 

Осмислюючи вимоги та проблеми сучасності та беручи на себе 

відповідальність за духовно-моральний розвиток людини, християнська 

Церква залучає до спілкування у християнській спільноті, наголошуючи на 

тому, що спілкування у Христі залишається фундаментальною основою 

побудови соціального ідеалу.  

Християнська Церква ставить серйозні вимоги до спілкування як 

духовної основи розвитку суспільства та життєдіяльності людини. Особистий 

досвід спілкування з Богом, духовний містичний зв’язок з божественною 

реальністю, живе контактування між християнами, сучасні комунікативні 

трансформації беззаперечно повинні мати істотний вплив на соціальні 

перспективи християнства в межах розвитку «горизонтальних» зв’язків та 

створюють передумови для діалогу з представниками різних віросповідань. 

При цьому, вирішуючи власні внутрішні та зовнішні зацікавлення, богослови, 

керівництво та лідери християнських церков, переймаючись праксисом 

діалогу, нерідко залишають поза увагою інтереси суспільства та виступають 

джерелом конфліктності і непорозуміння, що ведуть до утруднення 

спілкування як у межах світового християнства, так і на локальному та на 

міжособистому рівні. 

Діалогічний формат спілкування в умовах світоглядного плюралізму 

складає методологічну основу міжхристиянських та міжрелігійних відносин. 

Міжхристиянський діалог завжди мав справу з тією чи іншій формою 

прозелітизму, оскільки зачіпав суперечливі явища догматичності віровчення, 
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яке зіткнулося з плюралізмом релігійних істин. Потрапивши у ситуацію 

складних протиріч, екуменічний діалог, що спрямований на пошук єдності між 

християнами, увиразнив одвічні проблеми, які визначають межі церковних 

розділень. При цьому нинішній соціальний вимір екуменізму полягає в тому, 

що розмежування між християнами стає не тільки непродуктивним, а й цілком 

шкідливим як для Церкви, так і для суспільства. 

Поглиблення спілкування між християнськими організаціями та 

окремими християнами у площині спільної соціально активної діяльності є 

свідченням екуменічного еволюціонізму соціального самовираження. 

Трансформації та оновлення співпраці між християнами пронизані рефлексією 

повсякденності та труднощами культурної самоідентифікації людини, які 

підсилюються потребами нової інтегральної соціальної реальності з її 

відкритістю і нелінійністю розвитку. Сучасний екуменічний діалог вийшов за 

свої власне релігійні межі і виділяється як такий імператив, що вимагає 

концептуальної розробки сучасної і майбутньої співпраці у соціальній 

площині між різними гілками християнства та соціальними інститутами чи їх 

представниками. Екуменічні діалоги можливі і перспективні за умови дієвості 

ціннісно-нормативного механізму толерантності соціальних відносин. 

Міжхристиянський діалог все більше тісниться тенденціями світового 

екуменізму з широким залученням лідерів провідних релігій світу. Діалог 

послідовників різних віросповідань в умовах активної суспільної діяльності 

неминучий і повинен вести до безконфліктного співіснування в єдиному 

полікультурному середовищі. Використання спільних релігійних цінностей та 

істин з метою формування позитивних стійких духовно-моральних координат 

соціальних змін є суттєвим аргументом у конструюванні аксіологічних основ 

суспільного ідеалу.  

Якісний розвиток діалогу і спілкування як основи соціального ідеалу 

особливим чином пов’язаний з рівнем духовно-морального та 

інтелектуального розвитку суспільства. Духовний фундамент соціальної 

діяльності Церкви прямо залежить від ефективності просвітницько-виховної 
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місії Церкви. Її основу забезпечує релігійна (богословська) освіта, яка завжди 

мала серйозне соціальне значення. Спрямованість релігійної освіти на 

позитивні просвітницько-виховні наслідки складає ціннісний зміст служіння. 

Воно сприймається як найважливіший практичний принцип і мета суспільної 

дієвості Церкви. Така праця стосується не тільки діяльності освітніх закладів, 

а й специфічної роботи всіх священників і мирян. Церковна служба та 

проповідь цілеспрямована не лише на зміцнення віри християн, а й на їх 

просвітлення.  

Церква навчає і виховує не тільки словом, проповіддю, а й усім своїм 

існуванням, усім багатством свого сучасного досвіду. Він пов’язаний з тим, 

наскільки Церква змогла знайти баланс між релігійною та світською освітніми 

системами, використати у просвітницько-виховній місії релігійні, 

філософські, гуманітарні та наукові знання та досягнення цивілізації. Саме 

вони надають інструментарій для духовного і практичного розвитку людини, 

сприяють послідовній моральній трансформації суспільства, заснованого на 

християнських ідеалах та цінностях. 

Християнство стоїть перед викликом зустрічі не лише з новими людьми, 

релігійними традиціями і переконаннями, а і глибоко розцерковленим світом. 

Пошуки нових стратегій просвітницько-виховної місії у сучасному 

християнстві привели теологію до трактування місіонерства не як окремого 

аспекту діяльності Церкви, а як фундаментальної причини її існування у 

сучасному світі з його потужними світськими секулярними тенденціями. Тому 

мета, структура, стилі й методи місіонерської просвітницько-вихованої 

діяльності переосмислюються відповідно з пошуком засобів їх досягнення. 

Закономірно, що це питання розглядається під кутом зору історичних та 

сучасних невдач та успіхів церков, адже, не зважаючи на моральний та 

інтелектуальний дефіцит, це питання актуальне для всіх, особливо майбутніх 

поколінь філософів, богословів і нових просвітителів. 

Сучасна діяльність Церкви спрямована на пошук духовних основ 

встановлення діалогу з усім суспільством. Перш за все, мова йде про 



 

 

396 

визначення нових морально-етичних координат формування трудових, 

економічних та політико-правових відносин. Важливе місце у християнському 

богословському сегменті займає турбота про моральні ціннісно-нормативні 

виміри діяльності сучасного християнина. Християнська соціальна концепція 

пропонує теоретичні ідеї та діяльно практичні стратегії регулювання зони 

взаємопроникнення духовної культури та соціальної практики 

функціонування сфери праці.  

Морально-етичні норми та цінності праці як умови забезпечення 

духовних та матеріальних інтересів і потреб людини і суспільства мають 

конфесійні особливості. Християнський етос праці виявляється основою 

життєдіяльності для багатьох людей. Він розуміється як доля, покликання і 

творчий розвиток, що полягає в участі людини у продовженні творіння світу 

Божого. Активність християн у сфері суспільного виробництва та 

індивідуального рівня повсякденного життя, де об’єктивуються християнські 

ідеї, веде до формування особистого релігійного досвіду та спільного 

релігійного діяння. Християнство розуміє працю не тільки як засіб існування, 

а і як основу матеріального добробуту і духовного щастя кожної людини, як 

середовище взаємодії між людьми як суб’єктами комунікації.  

В умовах переходу до нового покоління технологій та інформації 

християнство аналізує сучасне і майбутнє людини і суспільства у контексті 

сталого розвитку господарської та економічної сфери не з точки зору її 

ефективності, а з морально-етичних принципів світу праці. Вплив Церкви на 

трудову діяльність розглядається у перспективі духовних здобутків та 

обмеженості і стриманості у матеріальних надбаннях. Вони зазвичай зводяться 

до абстрактної ідеї індивідуального вибору шляху вдосконалення світу та до 

підготовки і випробування для майбутнього життя, що мислиться в 

холістичній перспективі.  

Сучасні підходи до християнського соціально-економічного ідеалу 

формуються в контексті кризи економічних теорій та практики ведення 

світового господарства. Маючи антропологічну основу забезпечення 
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збалансування матеріальних та духовних потреб людини у різних вимірах 

суспільного буття, він розглядається як цілепокладаюча діяльність окремого 

суб’єкта та суспільства у цілому, що спрямована на вирішення нагальних 

соціальних і економічних проблем. 

Християнський соціально-економічний ідеал та чинники його 

досягнення залежать від релігійних духовно-моральних цінностей і кодексів 

поведінки у соціумі та участі Церкви у прийнятті господарських рішень та її 

діяльності в економічній царині. Сучасна Церква не лише декларує своє 

розуміння соціально-економічного ідеалу, а й пропонує шляхи його 

досягнення. При цьому Церква не вибудовує власну модель світової 

економіки. Вона являється суб’єктом та об’єктом різних економічних процесів 

підтримує і використовує історично сформовані способи ведення 

господарства, відповідно до канонічного, держаного і міжнародного права.  

Соціально-економічного вчення християнства має конфесійні 

особливості й полягає у тому, що усі явища економіки Церква розглядає в 

контексті свого віровчення і своїх завдань по євангелізації суспільства. При 

цьому власна економічна політика Церкви це явище особливого економічного 

порядку, що має свої особливості, що пов’язана із внутрішнім життям 

релігійної організації і спрямована на задоволення приватних матеріальних 

потреб. Тому ця сфера діяльності християнських церков сприймається 

неоднозначно й окреслює коло суспільних вимог до неї. 

Суспільний ідеал у сучасній християнській думці детермінований 

явищами суспільного та особистого порядку не тільки в економічній, а і 

політичній царині. Сучасні християнські церкви спільні у підтримці 

світськості держави і влади. Сфери виключної компетенції держави і Церкви, 

визначені нормативно-правовими документами, що складають змістову 

сторону принципу відокремлення Церкви від держави, і визначають межі 

функціональності тієї чи іншої інституції. Пріоритетними для Церкви є 

діалогічні відносини з різними гілками та рівнями влади з приводу 
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удосконалення права та ухвалення рішень, що стосуються як життя самої 

Церкви, так і ділянок її суспільного опікування. 

Вибудовування християнського соціально-політичного ідеалу 

відбувається у співвідношенні з етичним ідеалом і полягає у включенні людей, 

переважно віруючих, в зону свого ідейно-політичного впливу як духовно-

моральної санкції політичних рішень. Аргументуючи свою діяльність 

прагненням допомогти людині і суспільству вирішити нагальні повсякденні 

проблеми, Церква часто на власний розсуд трактує правові норми та підтримує 

ту чи іншу політичну сторону. Найбільш небезпечною бачиться політизація 

сучасного православʼя, яка впрягається в угоду політичної ідеології 

«російського світу». Вона виступає джерелом екуменічних та інституційних 

непорозумінь та веде до ускладнень у спілкуванні в межах конфесійно-

цілісного православʼя та історично родинно-близьких народів. Конфлікти, де 

використовуються мобілізуючі ресурси релігії, є особливо трагічними для 

сучасного суспільства, в тому числі українського, адже виводять загострення 

протиріч на інший рівень інтерпретації боротьби з іншим. Такий 

«християнський фактор» у переосмисленні та сакралізації політичної 

філософії можна пояснити конкретними геополітичними та економічними 

інтересами.  

Визнання християнства як політичного явища пов’язане з сучасним 

рівнем процесів і трансформацій взаємовпливу релігії й політики. Еволюція 

взаємодії політичних і релігійних ідей веде до співіснування різноманітних, 

іноді досить суперечливих, підходів до тлумачення християнського суспільно-

політичного ідеалу від політизації релігійного до сакралізації політичного. Це 

ускладнює можливість вироблення ідейно-регулятивного принципу 

політичного і соціального розвитку. Наявність конфліктності на релігійному 

ґрунті створює суспільно-політичні колізії активізації громадськості, 

державних та церковних лідерів на підтримку певної конфесії чи Церкви і 

разом з тим поглиблення розколів як небажання йти на поступки та 

демонстрація власних пріоритетів у християнському світі. 
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Соціально-економічний та соціально-політичний ідеал у християнській 

думці є не лише ідеологічною абстрактною побудовою, але й показником 

економічного та політичного стану та критерієм подальших перспектив 

позитивного розвитку суспільства, найважливішим мотиватором діяльності та 

поведінки сучасної людини. При цьому слід врахувати, що розуміння 

особливостей соціального ідеалу у сучасній християнській думці як первинної 

стратегії успішного соціального розвитку може стати як предметом широкої 

дискусії для академічної еліти, так і визначальним фактором соціальної, 

економічної та морально-духовної трансформації людини і суспільства. 
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