
В чому полягає повернення до глобалізації релігії у ХХІ? 

 Насамперед, хочу звернути увагу на те,  що в минулих століттях значна 

частина "прогресивних" вчених вважали, що релігія не доживе до ХХ століття. 

Так, в ХІХ столітті була навіть своєрідна мода на інтелектуалів-атеїстів. Зараз 

ми спостерігаємо дещо відмінну ситуацію. В чому причина такої похибки? 

Чому були такі прогнози і чому вони виявились помилковими? 

  На мою думку, одна із причин багатьох помилок - в необхідності 

людського мозку сприймати все ієрархічно. Розрізнивши три типи світогляду - 

міфологічний, релігійний та науковий (філософський), вчені вирішили, що 

серед них є найнищий і найвищий рівень. Ми природно розділяємо  культури 

на нижчі і вищі, на сучасні та слаборозвинуті.  

Але найсучасніша гуманітаристика показує, що це - помилковий та поверховий 

погляд. Праця Барта "Міфології"
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 та ціла серія досліджень показують, що у 

мисленні сучасної людини у великій мірі присутній міфологічний світогляд. І це 

- не пережитки минулого, це природня властивість людської свідомості. Отож, 

три типи світогляду - не скільки етапи, як три різні форми, взаємопоєднувані і 

взаємопов'язані, сприйняття світу.  

 Релігійний світогляд проявляє людську потребу бачити світ визначеним і 

наповненим сенсу. Наука, що досліджує світ в його елементах, в його 

окремішності та віддільності, ніколи не дасть людині відчуття потрібності її 

життя, відчуття значимості всього існуючого. Саме це дає релігія, яка за своєю 

природою є метафізичною, тобто такою, що пояснює все.  

І не слід  бачити у цьому негатив: вона не претендує пояснювати явища так, як 

наука. Вона не шукає причин та наслідків. Наука пояснює як працює світ. 

Релігія дає відповідь - для чого? І нічого дивного, що це останнє питання 

виявилось таким немаловажним. Бо скільки б не знали про атоми та космо - нас 

насамперед цікавить одне - для чого ми живемо. І нам хочеться, аби була 

відповідь.  

 Релігія освячує буденне життя. Вона дає людині відчути не випадковість 

власного життя, а також - побачити у сірому буденні щось високе - одвічну 

боротьбу добра та зла, в якій і її вчинки "рахуються". 
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 Прогнозуючи зникнення релігії, мислителі покладались насамперед на 

перевагу раціонального. Проте людське сприйняття двостороннє - у кожному з 

нас присутнє як раціональна, так і ірраціональна складова. І сучасна психологія 

показує, що ця складова - не менш необхідна, аніж раціональна. Релігія 

необхідна людині також тим, що вона задіює цілу її особистість: вона дає їй 

поживу для роздумів, але не нехтує її почуттями та емоціями, її пошуку 

трансцедентного.   

 Інша річ, що дає людині релігія - відчуття приналежності до спільноти, 

поєднання з іншими учасниками. Релігійна приналежність дає людині віднайти 

свою правдиву ідентичність. Людині потрібна віртуальна духовна єдність із 

певною групою. Ця група - рідніша, аніж родина, яка "надається" випадково. 

Близькість із  ними більша, аніж з колегами по роботі. Вона освячена єдиною 

вірою. Саме це так потрібно людині - відчути себе частиною, але не деталлю 

світової машини, а елементом чогось вищого, учасником величної події.   

  Релігія, на відміну від інших типів ідентичності, торкається людини 

якнайглибше. Порівняно з ними, наприклад, ідентифікація із своїм соціальним 

класом - надто поверхнева. Також і національна ідентичність у сучасному, 

глобалізованому світі не дає відчуття повного заспокоєння.  

 Релігії, особливо традиційні, дуже глибоко закорінені у культуру. Хосе 

Казанова
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 у своїх лекціях звернув увагу, що у традиційно католицьких країнах 

Європи, де, хоча зараз більшість людей не проявляють приналежності до 

церкви, проте традиції поведінки та моралі мають християнські корені. Важко 

знайти хоча б якийсь елемент сучасної західної культури, на якому б не лежала 

печать християнства.  

Саме тому повернення до традиційних релігій - це повернення дуже глибоко до 

власного кореня. У сучасному, глобалізованому світі це виявляється дуже 

важливим. Людина має щораз більше нагод побачити інші культури та способи 

життя, проте це часто штовхає її ще більше цінувати своє, рідне. З іншої 

сторони, світ постійно змінюється у напрямі до однорідності, стандартизації - ті 

самі марки одягу, музика та їжа. Саме релігія дає людині необхідну їй 

автентичність.   

 На сучасному етапі релігії переживають етап певного оживлення, 
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активізації. Багато молоді знову і знову звертаються до релігії. Особливо можна 

спостерігати цей процес на територіях, де раніше в силу впливу радянської 

влади релігійна активність обмежена. Разом з тим, одна із характерних рис 

цього процесу - нова глобалізація. У серії своїх лекцій Хосе Казанова порівнює 

традиційну, "парафіяльну" форму релігійності у Європі (кожен відвідує ту 

церкву, до якої належить) і американську - спільнотну форму, коли відвідується 

та церква, яку особа сама собі знаходить, звертаючи увагу на приватизацію 

релігійної сфери.
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Проте така приватизація не є необхідним законом. Існує і зворотна тенденція - 

до глобалізації. Причина в тому, що релігія змушує людину відчувати 

відповідальність за навколишній світ. Вона виводить особу за межі її 

приватного світу. Людина - істота соціальна. Особливістю сучасного світу є 

індивідуалізація. Проте зосереджуючись на собі, людина втрачає контакт із 

групою. Саме це повертає їй релігія. 

 Які ж можуть бути наслідки такого процесу? Частина вчених прогнозує 

зростання конфліктів на релігійній основі. Приблизно це ми читаємо у 

Тоффлера у його праці "Конфлікт цивілізацій".
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 Власне, приклади такого 

розвитку подій дуже часто може уже спостерігати на Сході. Як розглядати таке 

явище? Звісно, це певний крок назад. Якщо у розвитку людської свідомості 

взагалі присутній прогрес - то в ХХ столітті не місце релігійним війнам.  

Чому люди, шукаючи глибинного сенсу життя, єдності зі спільнотою 

закінчують тим, що вбивають один одного? Важко знайти однозначну відповідь 

на це запитання, але на мою думку причина ось в чому. Люди шукаю у релігії 

простих відповідей. Через свій страх перед свободою люди шукають у ній набір 

правил, простий посібник на тему"Як досягти раю". Тобто, шукаючи глибини, 

вони врешті задовільняються поверхневістю.  

Якщо бачити в релігії лише суміш посібника та традиції, вони ніколи не 

прийдуть до порозуміння. Але є люди, що бачать це трохи по-іншому. Люди, 

що шукають у ній досвід зустрічі з живим Богом, із трансцедентним - і саме такі 

люди можуть залагодити конфлікти, знайти шлях до міжрелігійного 
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порозуміння. Звичайно, ми не можемо заперечити серію жорстоких конфліктів, 

що відбуваються у наші дні на грунті релігії. Але треба звернути увагу також і 

на протилежний процес - на активніший, ніж будь-коли міжрелігійний діалог, 

на розвиток екуменічних рухів.  

 Ми вже говорили, що одна з потреб, яку задовільняє релігія - віднайдення 

власної ідентичності. Проте людина у сьогоднішньому світі повинна вчитись 

віднаходити себе не всупереч іншій ідентичності, а разом з іншими. Тільки 

пізнаючи інших, пізнаємо себе, і тільки пізнавши себе, можемо зрозуміти 

інших.  

Це коло. 

 Не треба намагатись його розірвати і поставити щось першим. Через свою 

ідентичність шукається шлях до інших. І навпаки - багато моїх знайомих, 

католиків візантійського обряду ділились зі мною досвідом про те, що 

по-справжньому полюбили свій обряд лиш тоді, коли тривалий часом брали 

участь у латинській літургії (яка теж видалась їм гарною). 

 Інша річ, що сучасний світ повинен стати більш уважним до цих проблем 

та до пошуків їх вирішення. Хосе Казанова у своїх лекція звертав увагу на 

наростання міжрелігійних суперечок у Європі і на найрізноманітніші, часом 

цілком протилежні способи їх розв'язання. 
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Дивує те, що деякі держави, зокрема Франція, намагаються заборонити будь-яке 

публічне виявлення релігійних почуттів, звівши релігію до приватної сфери. Це 

неприродно. Це штучно. Релігія не може бути цілком приватною річчю за своєю 

природою. На мою думку, значно кращим було б виховувати людей  до 

взаєморозуміння та пізнання.  

Контактуючи з релігійними лідерами, відповідальні особи повинні 

підштовхнути людей до думки, що їх прагнення духовності не має нести в собі 

ворожості до інших людей. Витісняючи і обмежуючи релігію взагалі, держава 

сприяє створенню власного негативного образу.  

На мій погляд, навіть фундаменталісти вбачають своїх ворогів насамперед у 

атеїстах, а не в інших релігіях. Якщо б люди вільно свідчили свою живу віру, 

вони б могли помітити, що відмінності в суті своїй не наскільки глибокі, аби 
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через них ненавидіти. 


