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СВІТОГЛЯДНА ПАРАДИГМА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я 

 

Національні риси релігії завжди формуються завдяки конкретним історичним та 

географічним умовам життя народу, серед якого ця релігія поширюється, специфіці 

національного менталітету, духовності, соціально-побутовим особливостям життя нації. 

Історія свідчить, що практично всі релігії, в тому числі і світові, незважаючи на 

національний чи міжнаціональний зміст багатьох з них, були підпорядковані етнічному 

процесові і завжди виявлялися в національних формах. Релігія, а також і релігійні інституції 

є близькими народові, якщо вони є співмірними з етнічним процесом і проявляються в 

формах, які відповідають духу нації, національній індивідуальності. Взаємодія релігії з 

етнічними структурами давала динаміко-генетичний імпульс до формування національної 

психіки, а разом з тим, при взаємодії з специфікою етнобуття народу, “приводила до 

формування так званого етноконфесійного синкретизму” [1, с. 212]. 

Окрім того, що канони православ’я виявились найбільш адекватно відтворюючими 

світоглядно-етичні засади буття українців, вони мали значний вплив на формування нації, 

об’єднання українських земель. Власне об’єднанню сприяли не тільки проповідь ідеї єдності 

народу, добра і справедливості, а в значній мірі звернення української православної церкви 

до виконання миротворчої, судової, культурно-освітньої та оздоровчо-лікувальної місії серед 

різних верств населення. Від початку існування християнства в Давньоруській державі 

церква розвивалася як органічний сплав догми, канону, обряду з народними потребами і 

запитами часу. До такої гуманної співпраці церкви й суспільства Європа прийшла лише у ХХ 

столітті, створивши вже після ІІ Світової війни доктрину соціального католицизму, яка 

фактично є калькою інституційного державно-церковного симбіозу в українській 

православній традиції. Корені такого поєднання – в симфонійній взаємодії держави і церкви, 

основах, закладених в епоху Києво-Руської державності.  

Для симфонійної взаємодії держави і церкви характерною є усталена традиція 

партнерства з державною владою (традицiя симфонії), де превалюють тенденції 

підпорядкування владі та інтеграції церковних структур до державних. Як відомо, 

конституювання православної ідеології та церковної організації відбувалося свого часу в 

суспільстві з розвиненим державним устроєм – у Візантiйській імперії. Своєю будовою, 

принципами впорядкування внутрішнього життя та взаєминами із «світом» православна 

церква традиційно моделювала форми політичного, соціального життя, а часом і економічної 

відбудови централізованої феодальної держави, будучи при цьому насамперед осередком 



життя духовного. Тому православна церква, інтегруючись з ХІV століття до суспільного 

життя Руси-України, була чинником як ідеологічним (сакральна санкція та моральна 

підтримка), так і практичної розбудови державних інституцiй на місцевому грунті. Як 

приклад такої співдії можна згадати використання норм церковного права в утворенні 

світського законодавства (відомі Новоканони) та особливо відзначити такий феномен, як 

церковна юрисдикція. Остання здійснювалася через розвинену систему церковного 

управлiння і була надбудовою над дiйсним суспільним становищем церкви, перш за все 

економічним. 

Система церковного управління була певною аналогією існування державної 

структури, фіксуючи та зберігаючи етнокультурну та етнополітичну єдність на певнiй 

території. Вона вирізнялася ще з ранньофеодальної пори більшою, ніж державні утворення, 

усталеністю завдяки непохитному авторитету релігійної ідеології. Так, навіть за умов 

іноземного панування колонізатори зберігали церковну структуру, щоб забезпечити 

суспільну стабільність. Тому в Україні православна церква являла собою зразок для 

відновлення світської юрисдикції, політичної влади. Це мало особливе значення в умовах 

національно-визвольного руху. 

Здатність релігійного фактора бути в Україні масовим, а значить, політично чинним, 

значно посилювалась надзвичайними, навіть унікальними для православ’я, впливами 

громадянства, світського елементу на церковне життя, на позицію та саму діяльність 

церковних установ. Ці впливи здійснювалися насамперед через участь громади у виборах 

духовенства та в управлінні майном [2, с. 92, 129]. Джерелом цього було, очевидно, звичаєве 

руське право – городські «вервні» віча, громади руського права. Вони подекуди зберігалися в 

Україні аж до ХVІ ст.; потім цю традицію відновили церковні братства. Внаслідок занепаду 

руської державності та традиційного руського права в умовах, несприятливих для 

православної церкви, остання «з тенденцією спиратися на світську силу, на українському 

грунті шукала опертя на єдино сильнім і водночас прихильнім до неї чиннику – громадсько-

вічевім» [3, с. 30]. Взагалі церква, а вірніше, соборноправність українського православ’я, що 

була практичним розвитком та втіленням споконвічної ідеї соборності, сприяла 

проникненню до суспільних рухів українського народу політичних ідеалів народоправства та 

тісного зв’язку політики з мораллю. Сучасний варіант такого зв’язку розглядається у праці 

вчених Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ [4, с. 135-179]. 

Релігійна духовність українців завжди була тією цементуючою основою, яка дала 

можливість самоідентифікації і самозбереження нації. Яскравий приклад – світогляд Т. 

Шевченка, що в «Книзі псалмів» (і не тільки) «словами Псалтиря вчить громадянство 

соціальної моралі й біблійними фарбами малює майбутнє царство правди» [5, с. 104]. Не 



випадково М. Драгоманов порівнює твори Шевченка, пройняті високим релігійним духом, з 

текстами пуританів-індепендентів – англійських соціальних реформаторів ХVІІ ст., котрі за 

допомогою посилань на біблейські тексти накреслювали новий соціальний устрій Англії та 

зініційовували повстання для його здійснення [див.: там же]. 

Універсальна релігійна духовність українців є свого роду феноменом, який і досі 

утримує народ не тільки релігійно, а й морально, буттєво, естетично. Через те, що Україна 

впродовж віків не мала власної держави, саме церква виконувала тривалий час функцію 

етноконсолідатора, а релігійна духовність «перебрала на себе не властиві релігії функції – і 

етноінтегруючу, і етноконсолідуючу, і звичаєзберігаючу. Вона є і світоглядом народу, і його 

етикою, і його правовим регулятором, і господарчим регламентатором, і політичним 

компендіумом» [6, с. 171]. 

Такий широкий спектр впливу українського православ’я на народ зумовлений 

кількома чинниками. Один із них полягає в максимально дієвому засвоєнні на українському 

грунті доктрин християнського вчення, котре ідеально «вписалося» в духовну парадигму 

нації, в тисячоліттями існуючі міфологеми світобудови, високі морально-етичні засади буття 

народу, його звичаї й традиції. Іван Огієнко вважав, що християнізація світу пройшла не так 

глибоко, як би це належало зробити, і головним чином зовнішньо, в обрядах. Оскільки 

дохристиянські руси-українці стояли на досить високому ступені культурного розвитку, то, 

незважаючи на те, що в їхньому світорозумінні залишалося багато елементів стародавніх 

вірувань, християнізація в Україні все одно була найглибшою серед усіх слов’янських 

народів. «Ця глибока християнізація народу вилилася тут, як про це свідчать навіть чужинці 

в своїх писаннях, у великій побожності і моральності – цих основних підвалинах духовної 

християнської культури» [7, с. 403]. 

Другий чинник – специфіка національної ментальності, етнічно-генетична 

регулятивна програма ціннісних орієнтацій, згідно з якою національні образи світу, 

стереотипи поведінки, психічні реакції та оцінки певних подій відбивають те, що називають 

духом народу. Домінуючі в українській ментальності кордоцентризм і екзистенціалізм 

світобачення, які знайшли своє повне втілення у філософії Г. Сковороди, П. Юркевича, тобто 

гостроемоційне переживання життя, пошуки істини й добра, самозаглибленість, поетичне 

сприйняття природи й соціуму, пріоритет «серця» над «головою» сприяли максимальному 

засвоєнню християнської теорії любові та культу щирої, вільної, відкритої світові й Богу 

особистості [8, с. 35, 87-100, 143-149]. Звідси – неприйняття деспотизму, абсолютної 

монархії, цезарепапізму, неприйняття глибинне, яке має в своїй основі індивідуалізм, 

поєднаний з ідеєю рівності, повагу до окремого індивіда і його свободи. Українці 

переплавили свою духовну природу, свої давні релігійні поняття з новими християнськими 



ідеями і сформували свій унікальний варіант православ’я, який є цілковито відмінним від 

нав’язуваного їм протягом століть московського варіанту православного християнства.  

Видається доцільним у контексті даної статті зупинитися на проблемі світоглядних 

розбіжностей між двома гілками вселенського православ’я – українською та російською. 

Відмінностей між ними більше ніж достатньо, щоб уявляти їх далекими від тотожних 

релігійних систем, як вважають апологи нинішньої Російської православної церкви та УПЦ, 

підпорядкованої Москві. Українська церква набула виразних рис помісної і національної, на 

думку Д. Степовика, ще у ХІІІ-ХІV ст. Вслід за Огієнком він робить наголос на глибинному 

«феномені зрощування» імпортованої з Візантії релігії з українською ментальністю і 

культурою. Остаточно він оформився, розвинувся й універсалізувався в епоху пізнього 

середньовіччя, «коли Україна не мала ні державності, ні значних національно-громадських 

інститутів. Єдиною сферою прикладання духовної енергії українського народу була 

православна церква: на її вівтар українці віддавали все, що мали на душі, за душею» [9, с. 

109].  

За умов відсутності незалежної держави церква часто перебирала на себе функції 

національної політичної інституції і в такому варіанті брала активну участь у формуванні 

внутрішньої і зовнішньої політики як Литви, так і Польщі, а церковні ієрархи були 

депутатами на сеймах, виконували дипломатичні функції, входили до складу посольств. 

Участь церковних інституцій у державних справах мала на меті забезпечення задовільного 

статусу держави, сприятливих умов її функціонування в українському суспільстві. Тут 

збігалися інтереси суто церковні з інтересами побудови національної державності на тому 

ґрунті, що в принципі будь-яка православна церква була зацікавлена в «симфонійних» 

стосунках з державою. Однак влада на теренах України в різні історичні періоди не завжди 

була національною, такою, щоб репрезентувала інтереси народу України, в зв’язку з чим 

наша історія демонструє достатню різноманітність форм та моделей стосунків національної 

православної церкви з державними утвореннями. Тому питання про становлення 

українського помісного православ’я завжди впиралося в питання взаємовідносин церкви та 

влади. 

Українське православ’я, яке акумулювало дух нації, за свою історію самостійного 

розвитку отримало певний комплекс характеристичних ознак-принципів будови, розвитку і 

життєдіяльності. До них належить прогресуючий демократизм, поєднаний з виборною 

основою заміщення всіх посад, і тісно пов’язана з цим моральність церкви, висока 

(порівняно з іншими церквами) віротерпимість, європейськість і відкритість до інших 

релігійних систем тощо. Традиційні зв’язки з Європою, яка переживала стан великого 



ренесансного і реформаційного відродження, відбилися і на системі гуманітарно-релігійної 

освіти, і на загальному рівні освіченості навіть населення нижчих щаблів соціальної ієрархії. 

 Зокрема, Іван Мірчук наводить ряд специфічних факторів, які відмежовують Україну, 

її політичне обличчя і культуру від північних і східних сусідів, і показує, що західна 

орієнтація в плані духовної культури зробила нашу територію місцем експансії духовних 

течій Заходу. «Тим самим покладено на нас обов’язок бути посередниками в передачі 

культурних цінностей Окциденту народам європейського Орієнту» [10, с. 175].  

З іншого боку – поневолення, диктат і духовне наповнення, що його несло іншим 

націям російське православ’я під егідою царизму. Ортодоксальне, малоосвічене російське 

духовенство викликало, зокрема, в Україні здивування, змішане із зневагою. Наприклад, 

відсутність центрів освіти та друкарень у Московських митрополіях; рівень поборів і 

хабарництва духовенства, його малоосвіченість і грубість (“духовенство б’ють по ногах, 

затинають палицею, підвішують” тощо [див.: 13, розд. “Особливості релігійного світогляду 

росіян”; с. 158-187]; нищення книг і рукописів – усе це свідчило про надзвичайно низький 

рівень духовної культури російської церкви. Однак і в цьому випадку політика московських 

царів була скерована в бік відтягування в користь своєї держави кращих умів поневолених 

націй, особливо української. Загальновідомий факт, що українські діячі церкви та культури 

розбудовували нову північну державу та її церкву, є надзвичайно важливим фактом у 

встановленні істини, котра ж церква є церквою-матір’ю, а котра є її видозміненим дітищем; 

політична думка котрої держави є первинною, витоковою; чия духовність і чиї світоглядні 

засади скоригували розвиток неоформлених різнопланових етносів, що склали основу 

російської богообраної нації. 

Тому в контексті паралелізму можна говорити про своєрідну амбівалентність або ж 

синтез політико-релігійної інституціональності, органічний духовній парадигмі української 

нації, на який гармонійно був накладений духовний вплив Європи. І це цілком пояснює той 

факт, що візантійський цезарепапізм, який добре прижився в Московії, в Україні не знайшов 

свого розвитку, як не знайшов тут підтримки і європейський папоцентризм. Отже, традиція 

соборноправності робила українську церкву демократичною інституцією, пов’язаною з 

життям людей. Вибори всіх церковних посадових осіб з участю в цьому з правом 

вирішального голосу мирян, релігійна толерантність, принцип «служити народові – служити 

Богові», звернення в богослужбовій та видавничій практиці до народної мови, освітня, 

добродійна діяльність, участь церкви у законотворчості тощо. Характерно, що всі ці аспекти, 

включно з високою гуманістичною осциляцією українського православ’я, мають свої 

антиподи у Московській церкві. Опір Москви зустріла й певна рівноправність церковних і 



світських елементів в Україні, котра створила унікальне явище – церковні братства, які в 

суспільному житті виконували роль церковно-культурних і освітніх організацій.  

Замість симфонічної співпраці влади та церкви у Росії культивувалася «гіпертрофія 

державництва, гіпертрофія владно-бюрократичних структур, гіпертрофія самої постійної 

потреби у посиленні владарювання» [11, с. 223]. Цим Росія була приречена на деспотизм, на 

посилення авторитарних тенденцій, а врешті, і на досить високий рівень персоніфікації 

політики, так званий «вождизм». На сьогодні основні механізми авторитарного тиску 

російського політикуму на державу і особу в головних своїх напрямах залишилися такими ж, 

як і століття тому. 

Отже, сьогоднішня нагальна потреба нового дискурсу національних духовних первнів 

зумовлена, як вважають науковці відділення релігієзнавства Інституту філософії НАНУ, 

особливостями етнопсихології українців, яку характеризує «відсутність вміння захиститися 

від чужих ідейних втручань». Вони підкреслюють: «Наша духовність не є відпорною, 

вольовою. Вбираючи різні впливи, вона не вміє просівати їх крізь свою традицію, крізь 

власні національні інтереси… У духовному плані ми надто м’які, не вміємо захищати свій 

світогляд, свої звичаї. Тому часто духовність українців у конкретних формах її виявлення є 

аморфною, непослідовною. Вона вражає своєю незахищеністю перед різними негативними 

впливами, бо не загартована в боротьбі з чужими єресями, протидією неприйнятним ідеям». 

[6, с. 175]. Очевидно, саме тому проблема світогляду, ідеологій є однією з ключових 

політичних проблем на теперішньому етапі українського державотворення, саме тому ця 

проблема потребує масштабного осмислення та нових підходів.  

Більш детальний розгляд головних вимірів української культури та філософії 

необхідний тому, що справжній їх зміст та глибина, як це не дивно, до сьогодні не 

усвідомлені. Комплекс меншовартості, накинутий сусідньою державою, її ставлення до 

здобутків української духовності, її оцінка духовного спадку і духовного потенціалу 

української нації вимагає кардинального перегляду. Відомі російські аналітики, наприклад 

директор Центру комплексних соціальних досліджень у Москві А. Орлов, вважають, що й 

сьогодні, на початку третього тисячоліття, в російського авторитаризму “немає ніяких 

стимулів трансформуватися в освічений і ліберальний, скоріш за все він буде відтворюватися 

в традиційній для багатовікової російської історії личині грубо-репресивного чиновницького, 

“імперського” деспотизму” [12, с. 20]. 

Такий прогноз не залишає сумнівів і щодо позиції російської влади й церкви стосовно 

України та української помісної церкви, адже експансіонізм, домінування етатократизму 

Кремля і його прагнення до гегемонії щодо сусідів переважно проявляється через бажання 

перетворити їх у сателітів Москви або ж цілковито інкорпорувати з відсутністю права на 



власне волевиявлення. Тим настійніше постає проблема проголошення помісної 

національної церкви, яка має свою вікову історію. 
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