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«Медійний екуменізм як критерій відповідальності сучасного журналіста» 

Досвід допомагає зрозуміти розділеній Церкві, скільки шкоди було спричинено 

гордістю і егоїзмом, полемікою і звинуваченнями, презирством і упередженням. 

Глибоке усвідомлення цього дає змогу відкрити дорогу до примирення і сопричастя. 

Тому на початку ХХ століття зародився екуменізм – новий «напрям у християнстві, 

який пропагує порозуміння і співпрацю між різними християнськими Церквами, 

спрямований до повернення єдності християн». У навечір’я своїх страстей і смерті 

Ісус молився, «щоб усі були одно, як Ти, Отче, в Мені, а Я в Тобі, щоб і вони були в 

Нас об’єднані; щоб світ увірував, що Ти Мене послав» [Ів. 17, 21]. Важливо, що Ісус 

спочатку висловив Своє бажання в молитві до Отця [13, 10]. Єдність є даром зверху, 

що постає і виростає до сопричастя в любові з Отцем, Сином і Святим Духом. 

Швейцарський теолог Г. Кюнг вважає, що сучасна християнська теологія переходить 

від  «модерної» просвітницької парадигми до постмодерної, або екуменічної. Ця 

постмодерна парадигма має привести до «єдності між християнськими конфесіями» 

[24]. На думку Кюнга, у межах цього процесу відійдуть католицькі прерогативи у 

відносинах з іншими християнськими організаціями, зникне  протестантський 

фундаменталізм, буде подолано православний традиціоналізм і літургізм. Екуменічна 

теологія, за Г. Кюнгом, переборить конфесіоналізм і шукатиме не супротивників, а 

партнерів, не розділення, а примирення.  

Але непотрібним би виглядав екуменічний рух, основна мета якого була націлена 

тільки на проголошенні доброї волі, а не на впровадженні в практику найважливіших 

основоположних тенденцій та цілей екуменізму.  



Процес «інформатизації» не залишає недоторканою жодну сферу соціальної 

активності, тому Церква теж не є байдужою до засобів масової інформації. Церкві для 

справ євангелізації й катехизації важливо застосовувати  медії. 

Душпастирську інструкцію на виконання Декрету Другого Ватиканського 

Собору про засоби соціальної комунікації «Communio et Рrogressio» (Єдність і 

поступ) вважають «великою хартією» християнської комунікації. Документ вартий 

уваги тому, що подає екуменічний вимір співпраці, вбачаючи результатом 

суспільного спілкування не що інше, як сопричастя. «Засоби соціальної комунікації 

не зможуть досягти своєї мети – діяльної праці задля розвитку людства, - якщо не 

відгукуватимуться на ті проблеми, які діймають сучасну людину, не додаватимуть 

людям свіжих надій і не сприятимуть єднанню всіх, хто вірить у животворящого 

Бога… Люди різних релігій, якщо їх справді надихає віра, здатні неабияк пособити 

суспільному спілкуванню. Заходи людей доброї волі могли б не просто прискорити 

соціальний та культурний поступ. Вони могли б, волею Святого Провидіння, 

покласти початок всесвітньому діалогові найвищого рівня. Діалог навчить своїх 

учасників утверджувати й плекати в повсякденному житті братерство людей перед 

лицем Єдиного Предвічного Бога, Отця всіх». І тоді суспільне спілкування, що 

робить незнайомих людей ближніми, приведе всіх до справжнього сопричастя. 

У душпастирській інструкції про соціальну комунікацію «Aetatis Novae» (За 

нової доби) читаємо: «Ми також вітаємо позитивні приклади екуменічної медіа-

співпраці між католиками та їхніми братами й сестрами з інших Церков або 

церковних спільнот, як і приклади міжрелігійної співпраці в цій царині між 

католиками і представниками інших світових релігій. Не тільки доречно, а й конче 

потрібно, щоб християни «вдавалися до дієвіших спільних заходів у царині 

суспільного спілкування й безпосередніше співпрацювали з іншими релігіями, щоб 

спільно забезпечити присутність релігії в засобах масової комунікації». 

А в документі «Загальні критерії екуменічної співпраці у сфері соціальної 

комунікації» знаходимо: «Вишкіл католицьких комунікаторів повинен включати в 



себе серйозну екуменічну підготовку. Її слід провадити відповідно до настанов 

Святого Престолу, місцевої та регіональної пастирської влади». 

Церкви усвідомлюють важливість інформаційної роботи в сучасному 

глобалізованому світі й активно працюють у сфері ЗМІ. Католики, спираючись на 

соціальну доктрину в сфері суспільної комунікації, будують свою інформаційну 

політику як можливість зовнішньої та внутрішньої євангелізації, як створення 

позитивного іміджу конфесії в очах соціуму. Православні переважно використовують 

медіаресурси для відстоювання власної позиції та для апологетики конфесії. 

Протестанти вбачають місію ЗМІ у тому, щоб змінювати упереджене ставлення 

громадськості до конфесії, а також для активного проповідування Євангелії. 

Колись Ісус Христос запитав у своїх учнів: «А за кого люди Мене мають?». Таке 

ж питання Церкви мали б поставити до громадськості. Тому метою роботи 

духовенства є  встановлення довіри між релігійною організацією та її оточенням. На 

заваді міжконфесійному порозумінню можуть стати стереотипи, вплив яких на 

вчинки людей завжди був значним. У поліконфесійній Україні кожний регіон має 

свої етнорелігійні стереотипи. Існує чимало негативних стереотипів щодо кожної з 

конфесій, і саме вони найбільше впливають на сприйняття комунікацій.  

Щодо Православних Церков: 

- обрядовір’я (надання більшого значення обрядові, ніж його суті); 

- православний фетишизм (надання перебільшеного значення іконам, 

хрестикам, мощам). 

Щодо Католицької Церкви: 

- це польська (або угорська), а отже – «не наша» Церква; 

- католики – читай «єзуїти»: підступні, хитрі й нещирі; 

- православний Схід протистоїть агресивному Заходу, тобто католикам і 

протестантам. 



Все ж найбільше стереотипів побутує щодо протестантських церковних 

спільнот. Адже про ці конфесії є найменше правдивої публічної інформації. 

Серед основних закидів до протестантів: 

- це сектанти; 

- протестанти виникли кілька десятків років тому і відкидають усю історію 

Церкви, якій дві тисячі років; 

- це маленькі релігійні групки, які не варто серйозно брати до уваги; 

- це прозелітизм, насадження чужої релігії; 

- в основі їхньої діяльності – фінансові інтереси; 

- використовують техніки зомбування – поповнюють паству шляхом обману.  

Чому виникають міфи?  - конфесійна упередженість, апологетика замість історії, 

правда нам не подобається, чужа скалка contra чужа колода.  

Таким чином, щоб подолати негативні стереотипи, представникам Церков потрібно 

довго й терпеливо працювати. Також їм не слід забувати використовувати й 

підтримувати позитивні стереотипи про їхню Церкву або організацію. Лозунг, який 

обрали французькі «Репортери надії», звучить так: «Легше показати ліс, який горить, 

та, насправді, важливішим є ліс, який росте».  

Прикладом цього є обрання нового Папи Франциска І і його поведінка серед народу. 

Папа вирізняється безмежною добротою до вбогих і нужденних, тому прес-секретарі 

Понтифіка наголошують на цій його рисі у медіа. Зокрема, «Українська Правда. 

Життя» подає такі промовисті факти про Папу Франциска: «Як архієпископ, 

він відмовився від апартаментів, які йому надавались, і обрав скромне помешкання. 

Він сам готує собі їжу та їздить громадським транспортом. Якщо він кудись летить, 

то лише економ-класом… У 2001-ому році він відвідував хоспіс для хворих на СНІД. 

Тоді він омив та поцілував ноги 12 хворим… Під час економічної кризи в Аргентині в 

2001 році він протестував проти жорстокості з боку поліції під час заворушень… Як 



керівник він дуже простий і ніколи не хизувався керівним постом… На запитання про 

те, як він може себе охарактеризувати, новообраний Папа відповідає: "Хорхе 

Бергольо, священик". 

Світлана Бабинська, Юлія Завадська, Мар’яна Карапінка та Олена Кулигіна 

подають приклад їхніх колег з Польщі, які кажуть, що «0, 2 % священиків-

гомосексуалістів у ЗМІ виглядають як усі 20 %». А для України характерний приклад, 

коли в образі одного «батюшки на джипі», якого покажуть на телебаченні, в 

грошолюбстві будуть підозрювати всіх служителів Церкви. Є категорія людей, яка 

бачить Церкву лише на шпальтах газет чи на телебаченні, навіть і не здогадується, що 

це лише медійний образ.  

Для того, щоб розуміти суспільну думку про релігійну організацію, 

інформаційно-аналітичний відділ Церкви досліджує її образ у суспільстві. Якщо 

люди не мають альтернативних джерел інформації, вони дивляться на Церкву очима 

журналістів. Тому медіа повинні бути чи не першим інструментом для подолання 

стереотипів про релігію. Натомість, медійний образ Церкви у ЗМІ зазвичай є 

узагальненим і викривленим, інформація подається спрощено і часто вирвана з 

контексту.  

В Україні триває одночасний процес політизації релігії та оцерковлення 

політики. Незабаром під час Великодня ми зможемо побачити на національних 

каналах трансляції Богослужінь. Відповідно до поглядів тих, хто при владі, ми 

можемо бачити Літургії з храмів окремих конфесій. Навряд чи здобуде довіру людей 

Церква, представники якої стають на бік нечесних політиків, несправедливих 

роботодавців і дбають лише про свої внутрішні інтереси. Глава УГКЦ Святослав 

Шевчук казав: «Коли Церква піддасться спокусі перетворитись на якусь політичну 

силу, а цього є наочні приклади, вона буде змушена стати або на бік Пилата, або на 

бік Варавви – нагадаю вам, що один з них був представником окупаційної іноземної 

влади, а другий озвучував націоналістичні ідеї з приводу незалежності єврейського 

народу. Якщо Церква буде вірна своїй природній місії, то вона завжди буде на боці 

народу і Христа, а не на боці протиборчих політичних сил».  



Якщо ми, журналісти, не почнемо виховувати в собі почуття екуменічної 

відповідальності, то екуменізм так і залишиться тільки в документах, яких ніхто не 

читає, і на рівні богословських дискусій. Від того, чи ми засіємо зараз, залежатиме, 

чи матимуть що жати ті, які прийдуть після нас. 


