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Духовна сфера, релігійні уявлення, віро-
сповідна практика є важливими складовими 
життя будь-якого етносу. Вивчення релігій-
ності народу, того, як і у що він вірує, є одним 
з головних завдань етнологічної науки. 

Новаторським підходом у дослідженні за-
значеної проблеми є праця французького соціо-
лога релігій Жана-Поля Віллема, професора 
соціології релігій у Сорбоні «Європа та релі-
гії. Ставки XXI століття», яка перекладена і 
видана українською мовою у 2006 році. Вона 
не лише відкриває перед українським читачем 
абсолютно нові горизонти та ставить нові ак-
центи в окремих аспектах релігійного життя 
Європи, але й уводить маловідомі або зовсім 
невідомі поняття та концепти, до яких, зокре-
ма, належать: релігійність, лаїчність, екуме-
нізм, релігія та освіта, секуляризація, прива-
тизація релігії тошо. 

Ж.-П. Віллем зазначає, що «протягом євро-
пейської історії релігії відігравали у формуванні 
держав-націй роль, якою не можна знехтувати. 
Релігійний фактор найрізноманітнішим чином 
втручався в побудову колективних, національ-
них та регіональних тотожностей» 1. Аналіз су-
часного релігійно-конфесійного пейзажу Євро-
пи засвідчує те, що останнім часом він помітно 
плюралізувався. 

 Французькі фахівці з історії релігії ведуть 
мову про рехристиянізацію в сучасній Європі. 
Вони звертають особливу увагу на зміни в 
традиційному християнстві – появу хариз-
матичних груп, нових протестантських течій, 
молодіжних релігійних об’єднань. Їхня спільна 
риса – пошук нових шляхів у християн стві, 
намагання його змінити, перетворити, осу-
часнити. Ж.-П. Віллем зазначає, що в Україні 

його вразило розмаїття та багатство релігій-
ного життя. На тлі ідеологічної та соціальної 
кризи перевідкривається християнська тради-
ція, і особливу роль у цьому відіграє протес-
тантизм, для якого плюралізм є «природною 
стихією».

Ж.-П. Віллем пропонує нове бачення 
структури суспільства й динаміки його релі-
гійного життя. Дослідник говорить про місце 
та роль євангельського протестантизму в су-
часному плюралістичному суспільстві. Однією 
із центральних тез книги є та, що протестан-
тизм стає засобом поєднання християнської 
ортодоксії з ідеєю громадянського суспільства, 
ключем до розуміння європейської сучасності, 
для якої християнство і демократія нині змі-
нюють конфігурацію відносин, залишаючись 
на паритетних позиціях.

Ж.-П. Віллем розпочинає свій аналіз з ви-
кладення власного бачення проблеми цивілі-
заційної та релігійної тотожності Європи. 
Європа утворюється в процесі конфронтацій 
та діалогів між культурами; її народження від-
бувається з примиреного розмаїття. Спільною 
релігійно-культурною матрицею, яка формує 
європейське духовне розмаїття, є антично-
християнський синтез. Соціолог пропонує по-
вернутися до живого зв’язку з витоками сучас-
них цивілізаційних форм: «Будучи багатою на 
перетині різноманітних національних традицій 
в галузі церковно-державних відносин, Євро-
па нині являє собою територію, де пережива-
ється досвід настільки лаїцизованої лаїчності, 
що вона вже здатна знову відкрити можливий 
внесок релігій у формування та здійснення 
громадянства в демократіях, щодо яких люди 
вже деякою мірою розчарувалися» 2.
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Рецензії та огляди

Отже, проблема цивілізаційної тотожності 
Європи має вирішення тільки з урахуванням 
релігійного фактора. Те саме справедливо 
щодо ідентичності націй і національних дер-
жав, у тому числі для України. Дослідник  
нагадує, що становлення політичного сувере-
нітету включає ставлення до релігії, а відноси-
ни між Церквою, державою та суспільством – 
важливий фактор утворення національних 
суспільств 3.

Цікавими є спостереження Ж.-П. Вілле-
ма щодо впливу Московського патріархату 
на ситуацію в пострадянських суспільствах: 
«Відчинення російського простору для вітрів 
демократії та релігійного плюралізму кидає 
грізний виклик Православній Церкві, що бого-
словськи та історично не є готовою опинитися 
в секуляризованому суспільстві. Реакція на 
євангелізаторські підступи католиків та про-
тестантів на Руській землі показує, що висо-
кі православні ієрархи претендують на моно-
польне опікування російською душею і болісно 
сприймають наявність релігійного вибору, а 
відтак і плюралізм» 4. Ця внутрішня слабкість 
російського православ’я примушує його спира-
тися на ідею симфонії політичної та релігійної 
влади і підживлювати антизахідництво.

Ж.-П. Віллем спростовує стереотипи щодо 
секуляризації, характерні для офіційного 
право слав’я, і доводить, що Церква повинна 
сприймати це як факт, до того ж факт позитив-
ний. Він убачає суспільну еволюцію в напрям-
ку такої моделі, «за якою релігія не повинна 
справляти вплив на суспільне життя, але може 
в повному обсязі відігравати свою роль як  
духовна, етична, культурна і навіть, у дуже 
широкому сенсі, політична сила, за умов пова-
ги до автономії індивідів та до демократичного 
плюралізму» 5.

Секуляризація позбавляє Церкву зайвої 
влади, що і не повинна належати їй, водночас 
повертаючи її до виконання власних безпо-
середніх обов’язків у духовній сфері. «Саме 
розподіл між духовною та світською сферою, 
що проходить крізь усю історію християнства 
в Європі, поступово призвів до визнання ав-

тономії секулярного світу та до затвердження 
прав індивіда... В час, коли ми спостерігаємо 
певне ультрамодерне розчарування в демокра-
тії, корисною є згадка про вкорінення загаль-
ної для Європи культурної лаїчності в цивілі-
заційному грунті християнства» 6. Не розподіл 
політичної влади між світськими та духовними 
ієрархами, а саме діалектика релігії і політики, 
їхня взаємна критика як різних сфер та сил є 
гарантією «відкритості» суспільства.

Європейські інтеграційні процеси ставлять 
перед Україною, як і перед будь-якою іншою 
європейською державою, питання про відноси-
ни між релігіями, державою та громадянським 
суспільством, кажучи словами Ж.-П. Вілле-
ма, – питання про «лаїчність»: «Важливе зна-
чення, якого під час європейської розбудови 
набувають тематика прав людини та засадничі 
принципи плюралістичних демократій (пра-
вова держава, розподіл влади, індивідуальні 
свободи, визнання прав меншин...), свідчить 
про виникнення певного політичного та релі-
гійного екуменізму прав людини, так само як і 
про розвиток лаїчності, якої не в останню чер-
гу вимагає саме релігійна свідомість» 7.

Такі засадничі моменти вимагають активі-
зації міжхристиянського екуменізму, «екуме - 
нізації» католицької, протестантської, право-
славної пам’яті, відновлення цілісності та без-
перервності історичного часу з урахуванням 
спадщини як Західної, так і Східної Європи 8. 
Очевидно, на думку Ж.-П. Віллема, що най-
відкритішими до цього є протестантські гро-
мади, які діють не як інституції, а швидше як 
мережі, здатні перетинати канонічні кордони. 
Віра – це власний вибір вільного індивіда, 
релігійні тотожності радше будуються, ніж 
успадковуються. Індивіди дистанціюються 
від релігійних інституцій: «Наші сучасни-
ки відмовляються від того релігійного меню, 
яке пропонують Церкви... Слова, розповіді й 
символи, якими користується християнство, 
стають дедалі герметичнішими в очах наших 
сучасників» 9.

Ж.-П. Віллем констатує стан релігійної 
аномії, коли пострелігійність не є соціально та 
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культурно структурованою, релігійні традиції 
вже не мають авторитетної очевидності і віра 
дедалі менше спирається на інституції. У та-
кому складному децентрованому релігійному 
мультиверсумі індивід повинен орієнтуватися 
самостійно і наодинці відшукувати свою то-
тожність у безмежному світі символічного.

Ключовими тезами, які випливають з ана-
лізу проблеми релігійної тотожності Європи, 
є такі: релігія як інститут влади переживає 
кризу і не сприймається сучасниками як ак-
туальна, тобто відмирає; на зміну інституціям 
приходять нові форми існування і визнання 
релігії громадянським суспільством; духовний 
авторитет, соціальна етика, виховання грома-
дянських чеснот – у цих сферах влада Церкви 
визнається та вшановується.

Громадянський внесок релігій у вирішення 
актуальних суспільних проблем сьогодення 
Ж.-П. Віллем ілюструє на прикладі зв’язку 
освіти та релігії. Школа вже остаточно звіль-
нилася від опіки священиків, але нині самі 
педагоги переймаються тим, чи може школа 
замовчувати питання життєвого сенсу, пово-
дитися так, ніби такі різні релігійні та нерелі-
гійні символічні системи не скеровують життя 
мільйонів людей? Не клірики, а саме педаго-
ги та політики запевняють, що школі слід, не 
втручаючись у той чи інший учнівський вибір, 
ознайомлювати своїх вихованців з великими 
символічними системами 10. Якщо релігія не 
стільки успадковується, скільки обирається, 
то треба підготувати молоду людину до цього 
вибору, тому «...в добу лаїцизації як політики, 
так і релігії нагально необхідним є врахування 

тих внесків, які можуть зробити духовні сили 
в виховання активних, відповідальних та солі-
дарних громадян у суспільствах індивідів, що 
стоять перед спокусою замкнутися в своєму 
приватному житті» 11.

Очевидно, що в процесі перебудови релі-
гійності за доби ультрамодерності євангель-
ський протестантизм відіграватиме дедалі 
важливішу роль. Протестантизм відкриває 
християнський світ символічного для індивідів 
і спільнот, які шукають власну ідентичність. 
Протестантизм – як актуальне прочитання 
християнської віри – набуває особливої зна-
чущості на тлі інституційної кризи релігій-
ності. Водночас він і сам постає перед необ - 
хідністю відповідних соціокультурних транс-
формацій у напрямку більшої відкритості та 
наближеності до сучасного суспільства в його 
духовних запитах.

Сьогодні європейська інтеграція сприяє 
зближенню підходів до місця та ролі релігії 
в житті демократичного суспільства. Саме 
таким чином у європейському масштабі роз-
вивається лаїчність, побудована на визнанні 
релігій. Ця лаїчність визнання ґрунтується 
на принципах свободи совісті, думки та віро-
сповідання; рівності прав та обов’язків людей, 
незалежно від віросповідання; взаємної авто-
номії політичної та релігійної сфер; визнання 
внеску релігій у суспільне життя. Європа,  
історія якої позначена релігійними війнами 
та антисемітизмом, подає приклад подолан-
ня релігійних конфліктів та ненависті, нано-
во відкриває для себе громадянський внесок 
релігій.
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