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Віросповідальна	 політика	 в	 нашій	 країні	
засновується	 на	 двох	 конституційних	 прин-
ципах	—	світськості	держави		і	свободі	совісті.	
Така	виключно	ліберальна	модель	політично-
го	устрою	не	віддзеркалює	усієї	повноти	су-
часних	протиріч	і	тенденцій,	не	охоплює		усієї	
різноманітності	процесів		діяльності	релігій-
них	 організацій,	 відношення	 суспільства	 до	
них.

Звичайно,	 свобода	 совісті	 як	 визначаль-
на	 цінність	 громадянського	 суспільства,	 як	
необхідне	право	людини	захищена	законом	і	
державою,	 враховуються	 й	 інтереси	 релігій-
них	 меншин,	 у	 суспільстві	 встановлюється	
толерантність	 і	 соціальний	 плюралізм	 до	 ві-
росповідання,	церква	відділена	від	держави.

Проте	життя	вносить	свої	корективи.	Так,	
релігійні	 організації,	 інститути	 відділені	 від	
держави,	але	вони	канонічно	не	відділені	від	
суспільства,	адже	народ	—	це	частина	церкви.	
Переважною	 частиною	 суспільства	 релігій-
на	віра,	світогляд	затребувані,	і	таким	чином		
суспільство	 позитивно	 впливає	 на	 державу.	
Тому	 резюмується	 цілком	 логічне	 —	 церква	
відділена,	але	не	розділена	з	державою.

І	свобода	совісті	не	може	бути	безмежною.	
Для	 прикладу.	 Свобода	 пересування	 регу-
люється	 в	 прикордонній	 зоні,	 свобода	 сло-	
ва	 —	 Кримінальним	 кодексом,	 яким	 перед-
бачено	покарання	за		ображення	особистості,	
а	 свобода	 совісті	 нічим.	 Чи	 вірно	 це?	 Адже	
існують	 імперативи	 держави	 і	 суспільства,	
до	 яких	 належать	 непорушність	 кордонів,	
державний	 устрій,	 армія	 і	 духовна	 безпека.		
У	контексті	розмови	про	морально-ціннісний	

клімат	 у	 суспільстві,	 збереження	 його	 засад,	
історичної	спадщини	і	традицій	слід	наголо-
сити,	 що	 межі	 свободи	 совісті	 вмотивовано	
унормовуються	 і	 суспільством,	 і	 державою.	
У	даному	випадку	інтереси	духовної	безпеки	
виконують	 функцію	 регулювання,	 обмежен-
ня	свободи	совісті.

Віросповідальна	політика	сучасної	Украї-
ни	—	це	і	практична,	й	ідеологічна	реалізація	
засадничих	конституційних	цінностей	та	од-
ночасно	постійний	моніторинг	і	облік	запитів	
суспільства	 на	 реалізацію	 таких	 важливих	
громадянських	цінностей,	як	міжконфесійна	
і	 міжнаціональна	 толерантність,	 захист	 су-	
спільства	 від	 псевдорелігійної	 експансії,	 за-
безпечення	захисту	суспільної	моралі.

Щодо	структури	віросповідальної	політи-
ки,	то	ми	виділяємо	три	рівня	відносин:	без-
посередньо	 державно-церковні;	 міжконфе-
сійні;	суспільно-релігійні.

Як	 недолік	 в	 оцінці	 ролі	 і	 значення	 усіх	
складових	віросповідальної	політики	ми	ви-
знаємо	 відсутність	 системного	 підходу.	 Зде-
більшого	системна	реалізація	її	елементів	не	
узгоджена,	 відсутнє	 наукове	 обґрунтування	
концепції	їх	взаємодії.	Ця	розбіжність	в	умо-
вах	 відсутності	 Автокефалії	 УПЦ	 знесилює	
потенціал	 соціальної	 участі	 релігійних	 орга-
нізацій,	викликає	різновекторність	інтересів,	
що	спрямовує	ситуацію	у	глухий	кут.	Релігій-
ний	екстремізм	тому	приклад.

Запровадження	цього	поняття	у	світський	
політичний	обіг	є	небезпечним	своїми	наслід-
ками,	завдає	шкоди	всій	релігійній	діяльнос-
ті	в	Україні,	створюючи	в	масовій	свідомості	

©		І.	П.	Бідзюра,	О.	І.	Бідзюра,	2016



178

неправдивий	 і	 заполітизований	 образ	 релі-
гійних	 організацій.	 Релігійний	 екстремізм	 –	
словосполучення	 виникло	 (синтезувалося)	
у	 системі	 політтехнологічних	 підходів,	 коли	
необхідно	 було	 створити	 певну	 “димову	 за-
вісу”,	 відволікти	 суспільство	 від	 насущних	
проблем	 розвитку	 —	 тероризм,	 бандитизм,	
високий	 рівень	 безробіття	 і	 соціальної	 на-
пруги	 і	 заховати	 за	 іншу	 надуману	 пробле-	
му	 —	 ляльковий	 фетиш	 з	 привабливою	 на-
звою.	І	результат	маємо	гіркий.

Державно-церковні	 відносини	 ми	 сприй-
маємо	 як	 систему	 історично	 виниклих	 і	 та-
ких,	 що	 розвиваються,	 відносин	 між	 дер-
жавою	 (організацією,	 системою	 інститутів,	
наділених	 владою	 на	 певній	 території)	 і	 ре-
лігійними	об’єднаннями	(групами	та	іншими	
інституціональними	формами	релігійного	ха-
рактеру).	Ці	відносини	ми	вивчаємо	за:

•	 принципом	 формалізації	 (формальний,	
неформальний);

•	 формою	виконання	(інституційний,	 ін-
дивідуальний);

•	 характером	 інституційної	 належності	
(відомчий,	міжвідомчий);	

•	 належністю	 взаємодії	 (із	 законодавчи-
ми,	судовими,	виконавчими	органами);

•	 масштабом	дії	(центральний,	регіональ-
ний,	місцевий);

•	 характером	 походження	 (регламентні,	
ініціативні);

•	 характером	обов’язковості	для	виконан-
ня	 (примусові,	 директивні,	 рекоменда-
ційні,	ознайомлювальні);

•	 специфікою	 суб’єктів	 відносин	 (грома-
дянин,	група,	об’єднання,	організація).

Усі	 перелічені	 рівні	 являють	 собою	 лише	
умовно-зручну	 модель	 тому,	 що	 ми	 рідко	
спільно	 вивчаємо	 проблеми	 одночасно	 із	
багатьох	 можливих	 позицій.	 На	 практиці	
ж	 	 більше	 переважає	 одновекторний	 підхід,	

транзакція	на	рівні	“від	чиновника	до	грома-
дянина”,	і	механізмів	зміни	такого	підходу	ми	
напрацювали	мало.	Надія	на	нашу	конферен-
цію	 —	 коли	 влада	 не	 йде	 дорогою	 правди,	 а	
служить	собі,	а	не	народові	і	державі.

Історично	 існувало	 багато	 моделей	 дер-	
жавно-церковних	 відносин,	 наприклад,	
симфонія.	 Ми	 дотримуємося	 думки	 щодо		
виокремлення	у	сучасних	умовах	таких	кон-	
цепцій:	 радикально-ліберальна;	 помірно-ібе-
ральна;	помірно-консервативна;	клерикальна.

Міжконфесійні	 відносини	 —	 це	 відноси-
ни	між	конфесіями,	в	яких	вони	залишають-
ся	самодостатніми	суб’єктами	транзакції	і	де	
роль	держави	мінімізована.	Це	одна	 із	форм	
регуляції	громадянського	суспільства.	Сучас-
ні	міжконфесійні	відносини,	за	ієрархією	роз-
витку,	ми	поділяємо	на	п’ять	стадій,	які	влас-
не	 і	характеризують	змістовну	складову	цих	
відносин:	діалог,	взаємодія,	індиферентність,	
напруга,	конфлікт.

За	 формою	 ж	 міжконфесійні	 відносини	
поділяємо	на:	

•	 інституційні/неінституційні;
•	 побутові/організовані;	
•	 міжнародні/національні;	
•	 благодійні/соціально-політичні;	
•	 консультативні;	координаційні.
Міжконфесійні	 відносини	 також	 відріз-

няються	 за	 формою,	 рівнем	 і	 характером.	
Найпоширеніші	неінституційні	побутові	від-
носини	ті,	що	існують	на	низовому	рівні	між	
громадянами	—	носіями	різних	релігій.	Важ-
ливу	роль,	як	будуть	формуватися	міжконфе-
сійні	відносини,	відіграє	те,	наскільки	близь-
кі	за	віруванням,	доктриною	і	традиційністю	
сторони	 діалогу.	 Наприклад,	 не	 складно	 пе-
редбачити,	що	православно-мусульманський	
діалог	 виникне	 і	 розвиватиметься	 значно	
ефективніше,	ніж	діалог	між	православними	
і	кришнаїтами,	який	практично	неможливий.
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