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STATE MANAGEMENT ISSUES IN THE RELIGIOUS PHILOSOPHY OF THE XX CENTURY

У статті розглядаються питання природи духовності людської особистості, розвитку держа-

ви, релігії, етики, політики та Церкви у духовній спадщині російських релігійних мислителів

XX століття. Проаналізовано основні етапи розвитку філософської та соціальної думки релігій-

ної філософії з урахуванням специфіки та зв'язку духовного знання людства з державним уп-

равлінням. Основну увагу приділено тим мислителям, які обстоювали загальнолюдські духовні

цінності, творчості, свободи у контексті взаємодії релігії, політики та ідеології.

На думку російських релігійних філософів XX століття, звернення науковців до християнства,

віровчення та духовного досвіду Церкви допомагає формуванню нових інноваційних підходів

до державного управління. Церква, проповідуючи християнські цінності, стверджуючи духовні

ідеали, просвічуючи суспільство світлом християнського віровчення, формує громадську дум-

ку та певне просвічене ставлення соціуму до держави, політики. Одухотворене суспільство,

яке живе вічними, а не тимчасовими, скороминущими цінностями, являє собою найбільш істотну

характеристику розвиненої держави й демократичного громадянського суспільства. Релігійна

позиція відповідальності людини перед Богом не дозволяє людині залишатися байдужою до

викликів сучасної глобалізації.

Кризові явища в політичному, економічному та соціальному житті суспільства вимагають кон-

центрації зусиль не лише держави, але й релігійних, громадських організацій. Згідно з вчен-

ням релігійних філософів XX ст., всі багатогранні напрями діяльності релігійних організацій спря-

мовані не на досягнення політичних та економічних цілей, а на досягнення головної мети: бла-

годатного преображення, очищення світу, яке здійснюється в історії людства в творчій синергії

людини й Бога. Виходячи з цієї великої мети, паралельно стверджуючи християнські принципи

буття, Церква формує міцну державу, розвинуте громадянське суспільство, створює духовні

умови вільного розвитку людської особистості, духовного та морального добробуту соціуму. В

історії людства християнство завжди виступало захисником свободи волі та гідності людини.

Релігійні мислителі саме у світлі християнської істини осмислювали становлення та розвиток

держави, багатогранні процеси політики, економіки, соціальні та духовні інтереси людства. В

умовах глобальних криз XXI ст. творчий спадок релігійних філософів стає досить запитаним

сучасною наукою.

The article deals with the issues of the nature of the spiritual personality of the human person, the

development of the state, religion, ethics, politics and the Church in the spiritual heritage of Russian

religious thinkers of the XX century. The basic stages of development of philosophical and social

thought of religious philosophy are analyzed with account of specificity and connection of spiritual

knowledge of humanity with state administration. The main attention is paid to those thinkers who

advocated universal human values, creativity, freedom in the context of the interaction of religion,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасній християнській богословській науці йде

складний та багатогранний процес народження нових
соціальних сенсів життєвих орієнтирів соціуму, вкорі-
нених не лише в Святому Письмі (Біблії), багатовек-
торній релігійній традиції світу, творах святих отців, але
й у релігійній філософії і у сучасній науці. В цих умовах
і виникає необхідність звернення світських та церков-
них науковців, які займаються питаннями та проблема-
ми розвитку державного управління, до релігійно-філо-
софського спадку релігійних філософів XX ст.

Слід мати на увазі, що державно-управлінська про-
блематика, питання становлення та розвитку соціально-
го вчення християнства у контексті державного управ-
ління посідають особливе місце в структурі наукового
знання та у практиці духовного життя сучасної людини.
Звертаючись до релігійної філософії, дослідники мають
унікальну можливість аналізувати релігійні, держав-
ницькі, соціальні, етичні та політичні питання у спадку
релігійних мислителів та філософів.

Зазначимо, що наше дослідження присвячене ролі
релігійної філософії у вивченні питань державно-управ-
лінської проблематики, в аналізі особливостей релігій-

politics and ideology. The features of state-management processes in the context of the relationship

between the state and Christianity are investigated and the need to apply the synthesis of religion

and science is proved.

According to Russian religious philosophers of the XX century, the appeal of scholars to Christianity,

doctrine and spiritual experience of the Church helps to form new, innovative approaches to state

governance. The church, preaching Christian values, affirming spiritual ideals, enlightening society

with the light of Christian doctrine, forms public opinion and a certain translucent attitude of society

to the state and politics. The spiritualized society, which lives eternally, and not temporary, passing

values, is the most significant characteristic of a developed state and a democratic civil society. The

religious position of human responsibility before God does not allow a person to remain indifferent

to the challenges of modern globalization.

Crisis phenomena in the political, economic and social life of society require the concentration of

efforts not only of the state, but also of religious, public organizations. According to the teachings of

the religious philosophers of the XX century, all the multifaceted directions of the activities of religious

organizations are aimed not at achieving political and economic goals, but in achieving the main goal:

the graceful transformation, the purification of the world, which is carried out in the history of mankind

in the creative synergy of man and God. Proceeding from this great goal, in parallel with the Christian

principles of being, the Church forms a strong state, developed a civil society, creates spiritual

conditions for the free development of the human person, spiritual and moral well-being of society.

In the history of mankind, Christianity has always been the advocate of freedom of the will and dignity

of man. Religious thinkers, in the light of Christian truth, comprehended the formation and

development of the state, the multifaceted processes of politics, economics, social and spiritual

interests of mankind. In the context of the global crises of the XXI century, the creative heritage of

religious philosophers becomes quite demanded by modern science.

Ключові слова: держава, християнство, релігія, релігійна філософія, соціальна думка, наука, філосо-
фія, політика, етика, мораль, духовність, творчість, економіка, духовно-релігійна сфера.

Key words: state, christianity, religion, religious philosophy, social thought, science, philosophy, politics, ethics,
morality, spirituality, creativity, economics, spiritual and religious sphere.

но-філософського розуміння соціальних проблем роз-
витку держави, життя суспільства, виробленого в
російській релігійно-філософській думці, та визначен-
ню її співвідношення з рефлексією сучасних дослідників
у галузі державного управління. Проблема державного
управління вперше як наукова проблема підіймається в
російській філософії та одержує своє продовження на
всіх подальших етапах становлення й розвитку соціаль-
ної думки християнства. В релігійній філософії XIX —
початку XX ст. питання впливу релігії на соціум видава-
лося актуальним для таких релігійних мислителів, як:
К.Н. Леонтьєв, Л.О. Тихомиров, B.C. Соловйов, С.Н.
Булгаков [7—11], М.О. Лосський [19], В.В. Розанов,
М.О. Бердяєв [1—6], С.Л. Франк [27—30]. Досліджен-
ня питань взаємодії держави та Православної Церкви,
священнослужителів та світських науковців було в знач-
ному ступені основою конструктивного діалогу держа-
ви, інтелігенції, суспільства та Церкви в дореволюційній
Росії [12—14; 18; 24].

Відомо, що у фундаментальних працях російських
філософів відображені загальнолюдські проблеми, соц-
іальні та духовні вектори розвитку людства. Зважаючи
на важливість осмислення викликів сучасної цивілізації,
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необхідно звернутися до філософського спадку
найбільш яскравих представників релігійної філософії,
який відображує релігійну, історичну своєрідність релі-
гійної думки та специфіку духовно-історичного та соці-
ально-політичного розвитку суспільства XX ст.

Важливо зазначити, що в практичному плані, увага
до проблеми становлення й розвитку держави безпо-
середньо пов'язана із духовною, соціальною, економі-
чною та політичною ситуацією в сучасному світі, з на-
ростаючими процесами глобальної кризи етики, еко-
номіки, фінансів та культури, вибору сучасною люди-
ною шляху, що веде до модернізації і одночасного ду-
ховно-морального оновлення. Відмова певної частини
сучасного суспільства, в тому числі Європи, від хрис-
тиянських цінностей, зневажливе ставлення до теолог-
ічної й релігійно-філософської думки, питань моралі, ду-
ховності, забуття справ милосердя, любові, прощення
й духовних чеснот веде сучасну цивілізацію до руйну-
вання й духовної загибелі.

Звернення до релігійної філософії, вивчення соці-
альної проблематики у спадку російських філософів
XX ст., у цьому контексті, набуває особливої значущості,
як для філософії, богослов'я, так і для державного уп-
равління. За словами одного з теоретиків українського
релігієзнавства, професора Л. Филипович, "найбільше
проблем у відносинах християнських Церков і держави
виникає там, де представники влади є найменш нейт-
ральними і світськими людьми. Очевидним є те, що дер-
жавний службовець не має права виявляти свої власні
вірування або демонструвати належність до якоїсь Цер-
кви. До всіх релігій він має ставитися однаково, знахо-
дитися на однаковій відставні від різних Церков. Однак,
це не означає, що керувати державою мають лише люди
невіруючі. Світськість службовця передбачає не від-
сутність віри у держслужбовця, а невикористання своїх
власних конфесійних уподобань на державній службі.
Про те світськість у нас ще й досі часто хибно ототож-
нюють із безвір'ям" [26, с. 414—415].

У науковому плані, постанова проблеми та спроба
її осмислення з позицій державного управління вида-
ються актуальними у зв'язку з тим, що наявні на сьо-
годнішній момент філософські дослідження державно-
управлінської думки російських філософів носять знач-
ною мірою ознайомлювальний та суто етично-мораль-
ний характер. Попри свою значущість і неминущу
цінність для філософської та богословської науки, праці
релігійних філософів не можуть відображати всіх боків
філософії державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Помітний внесок у вивчення філософії та соціаль-
ної думки російських релігійних філософів зробив цілий
авторський колектив українських учених під науковою
редакцією професора, доктора філософських наук,
академіка Національної академії наук України —
Л.В. Губерського. Бібліографічний словник "Філософ-
ська думка східних слов'ян" [22] дозволяє об'ємно та
масштабно ознайомитися з духовною культурою та
філософією XIX—XX ст. Про богослов'я, соціальну дум-
ку та філософську творчість представників релігійної
філософії писали такі релігійні філософи й богослови

російської еміграції, як протоієрей Г.В. Флоровський та
протоієрей В.В. Зеньковський Особливо слід відзначи-
ти фундаментальне дослідження "Історія російської
філософії" [15] протоієрея Василя Зеньковського. Вста-
новлено також, що дослідженню аспектів релігійно-
філософської та соціальної думки великих російських
філософів присвячено значну кількість праць іноземних
дослідників. Назвемо імена таких авторів, як М. Лоссь-
кий [19], Т. Шпидлик [31], О. Замалєєв [14], В. Бичков
[12], Л. Новікова, И. Сиземська [21], К. Воденко [13],
К. Костюк [18]. Осмисленню політичних, релігійних й
соціологічних поглядів релігійних мислителів присвячені
численні праці професора В.Ю. Катасонова [16; 17].
Зазначимо, що В.Ю. Катасонов вперше вводить у нау-
ковий обіг соціальну етику релігійних філософів як
відносно самостійну галузь досліджень. Її відмінна
особливість полягає в переважній спрямованості не
стільки на соціальне пізнання та економічну емпірику,
скільки на духовний вимір політики, розвитку держави,
економіки та соціальних проблем суспільства.

У книзі відомого церковного історика, професора,
протоієрея Георгія Митрофанова "Росія ХХ століття —
"Схід Ксеркса" чи "Схід Христа"" [20] надано не лише
основні віхи життя визначних релігійних філософів, але
й історико-філософський аналіз творчості представ-
ників російської релігійної думки. До числа релігійних
мислителів із певністю можна віднести протоієрея Сер-
гія Булгакова, М.О. Бердяєва, І.О. Ільїна та С.Л. Фран-
ка.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є розкриття основних ідей державно-
управлінських рішень видатних російських релігійних
мислителів XX ст.

Мета дослідження зумовила постановку і розв'язан-
ня таких завдань:

— проаналізувати історію і динаміку розвитку релі-
гійно-філософських поглядів мислителів на державу,
релігію, людину та суспільство;

— систематизувати предметне поле дослідження,
визначити основні категорії та теоретичні поняття, що
застосовуються філософами в процесі аналізу процесів
державотворення;

— інтегрувати християнські погляди релігійних фі-
лософів у сферу теоретичних питань сучасного держа-
вотворення і державного управління;

— розкрити особливості богословської методології
та окреслити головні уявлення про цілісну методологію
соціального вчення Церкви;

— дослідити прийоми і методи цілісної методології
у дискурсі державотворення та релігійної філософії;

— визначити теологічні підстави для діалогу дер-
жави та Церкви в творчій спадщині релігійних мисли-
телів XX ст.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Враховуючи вищевикладене, доцільно сказати про

те, що відомі російські філософи XX ст. не ставили пе-
ред собою завдання створення соціального вчення хри-
стиянства, концепції державного управління, вони спе-
ціально не займалися написанням навчальних посібників
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та наукових монографій, присвячених державному уп-
равлінню й соціальній доктрині християнства. Але у
своїх фундаментальних працях релігійні філософи тою
чи іншою мірою торкалися проблем політики, держави,
соціальної думки християнства, історії, права, економі-
ки, релігійної етики, соціальної стратифікації, родини,
шлюбу, а також і багатьох інших сторін суспільного
життя. Таким чином, у філософських, політологічних,
соціологічних дослідженнях, книгах, статтях російських
філософів можна відшукати чимало важливих спосте-
режень, філософських роздумів щодо державно-управ-
лінської проблематики, висновків та зауважень, що ма-
ють прямий або опосередкований стосунок до сфери
державного управління.

Таким чином, державно-управлінська думка пред-
ставників російської релігійної філософії вирізняється
складністю, глибокою й тонкою розробленістю філо-
софської проблематики та релігійної концепції, яка
охоплює проблеми Бога та світобудови, світу й люди-
ни, суспільства та Церкви, містики та наукового пізнан-
ня, політики та культури. Багато в чому їхні ідеї є уні-
кальними, оригінальними, неповторними, але вони вби-
рають у себе найбільш важливі досягнення світової
філософії, соціології, релігієзнавства та людської
історії. Їхні праці стали вельми плідними для розвитку
сучасної науки, багато їхніх висновків та передбачень
про революцію, духовну кризу людства та війну підтвер-
джено самим життям.

Зазначимо, що філософські підходи, моделі, істо-
ричні парадигми релігійних мислителів у вивченні су-
спільства, релігії, філософії містять певні важливі бого-
словські та філософські інтуїції, які дозволяють сучас-
ному вченому розгортати дослідницьке поле та розви-
вати богословську рефлексію.

Наріжним каменем філософської ідеї релігійних
філософів було розуміння того, що політика, економі-
ка, соціальні зацікавлення суспільства мають підкоря-
тися духовно-релігійній сфері життя людини. Таке ро-
зуміння ролі та місця релігії в суспільстві цілком впи-
сується в соціальне вчення християнства. Для ілюстрації
розуміння релігійними мислителями місця релігії в
суспільстві наведемо низку цитат С.Л. Франка: ""Бог є
основою людського життя, його живленням" [29, с. 94].
"Бог є вічною твердинею, вічним життям, абсолютним
благом та всеохопним світлом розуму" [29, с. 54]. "Ми
страждаємо не від надміру, а від нестачі духовної сили.
Ми знемагаємо в пустелі, душа наша шукає не безглуз-
дого простору відчуженості від усього, а, навпаки,
щільного, остаточного злиття з чимось невідомим, що
може раз назавжди заповнити, зміцнити, наситити її"
[28, с. 163].

Зазначимо, що духовний досвід релігійних мисли-
телів доводив їм, що іншого виходу з глобальної полі-
тичної, чи економічної кризи не існує, крім прямого звер-
нення сучасної людини до Бога. Цікаво, що ідея домі-
нування релігії над економікою та політикою посідає
визначне становище в історії не лише в російській релі-
гійної філософії, але й у культурологічних підходах
Європи та США.

Досліджуючи питання державно-управлінської
проблематики у думці релігійних філософів XX ст., не-
обхідно, в першу чергу, проаналізувати низку питань,

що залишилися невирішеними в цілій низці праць із
християнської апологетики, соціальної філософії, соц-
іології та політології. Це, передусім, питання станов-
лення й розвитку соціальної науки Церкви. Виклики су-
часного світу, глобальні трансформації політики, еко-
номіки та соціальної сфери життя сучасного суспіль-
ства стають об'єктом вивчення не лише світської на-
уки, але й соціальної думки християнства. Згідно з хри-
стиянською теологією, складна система християнсько-
го соціального знання є не лише найважливішим, клю-
човим напрямком облаштування церковного життя на
парафії, але й найважливішим вектором розвитку всьо-
го соціуму.

Зрозуміло, що саме тому молода богословська на-
ука "Соціальне вчення Церкви", яка, ще сама перебува-
ючи в стадії розвитку, всебічно залучає у свій науковий
арсенал наукові праці з державного управління, політо-
логії, соціології, соціальної філософії, осмислюючи
основи становлення й розвитку держави, суспільства і
людини через призму християнської теології. Соціаль-
не вчення Церкви, вивчаючи соціальні явища життя че-
рез призму теології, доносить до свідомості сучасної
людини не лише цінності християнства, але й розкри-
ває неоцінений потенціал сучасної науки.

Отже, цілком законним буде таке формулювання:
соціальне вчення Церкви є невід'ємною частиною хрис-
тиянського віровчення, яке звернене до сучасного сус-
пільства з метою пояснення соціальних процесів буття
та вирішення глобальних проблем соціуму в світлі Свя-
того Письма, Священного Передання Церкви й сучас-
ної світської науки. Іншими словами, це погляд Церкви
на сучасне суспільство у світлі наукового пошуку істи-
ни. Іншими словами, богословський погляд, який ви-
пливає з глибинних основ християнської віри та хрис-
тиянського вчення про Бога, Церкву, людину та су-
спільство.

Зрозуміло, що спадок релігійної філософії дозво-
ляє системно викласти низку певних питань у діалозі
державного управління та християнської науки. Вивчен-
ня творчості релігійних мислителів передбачає осмис-
лення духовного та соціального буття людства, основ-
них аспектів політології, державотворення та проблем
розвитку суспільства, а також найважливіших аспектів
релігійної культури, науки та філософії, пов'язаних із
соціальними явищами в історії людства.

Наголосимо, що соціальна поведінка людини, полі-
тика та економіка стосуються безпосередньо діяльності
людини та суспільства, але її, згідно до основних ідей
російських релігійних філософів, не можна зводити
лише до матеріального детермінізму та примату матерії
над духом. Соціальний чинник знаходить вияв у всіх
аспектах людського буття, але найголовнішим для дум-
ки філософів є те, що він відображує та реалізує духов-
ну сутність людини, її духовні прагнення та ідеали.

Враховуючи вищевикладене, доцільно сказати про
те, що російська релігійна філософія XX ст. була пред-
ставлена сукупністю різних богословських теорій, філо-
софських течій, політичних поглядів, але вона підійма-
ла найважливіші питання життя держави, людини та
суспільства, які не втратили своєї актуальності й сьо-
годні при вивченні основ становлення й розвитку науки
"державне управління".
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Складне філософське та соціологічне питання про
те, що таке держава, суспільство, є питанням великої
ваги і для релігійної філософії. Існують історичні, полі-
тологічні, економічні та інші відповіді на це питання.
Вивченням держави та суспільства займаються різні
напрями сучасного знання: державне управління, соц-
іологія, політологія, право, соціальна філософія. З по-
гляду православного віровчення інтегральна роль у вив-
ченні соціуму належить еклесіології (вчення про Церк-
ву), соціальному вченню Церкви, антропології та хрис-
тиянській апологетиці. Всі богословські науки роблять
свій вагомий внесок у формування загальних уявлень
про людину та суспільство.

Представники російської релігійної філософії, які
займалися вивченням держави й суспільства, обрали
дослідницький шлях, на якому розглядаються питання
формування та розвитку держави і соціуму в контексті
релігійної та духовної культури. Чи треба говорити про
те, що в основі соціальних зв'язків людей лежать
цінності релігії, культури та моралі. Ще слов'янофіли
заклали основи філософії "цілісного духу", "цілісного
знання", яке й дістало назву російської релігійної філо-
софії. Аж ніяк не заперечуючи наявності в нашій історії
змістовної світської філософської думки, в тому числі
й атеїстичної, ми все ж гадаємо, що найбільш яскраво
та оригінально російська думка проявила себе саме тоді,
коли вона взяла до уваги питання існування Бога.
Сутність релігійної філософії полягає в гармонійному
сполученні духовних та матеріальних основ буття. Кон-
цепція "цілісного знання", "сутність віруючого мислен-
ня", "цілісність духу" — всі ці філософські ідеї російсь-
кої релігійної філософії говорять про головне, про без-
перервний рух людства до Бога, Який є початком і
кінцем людини та всієї людської історії. На сьогоднішній
день, відомо, що релігійна філософія являє собою за-
гальний термін на позначення вельми розмаїтих філо-
софських досліджень видатних мислителів, філософів,
у яких проблема пізнання світу й людини пов'язана з
питанням пізнання Бога.

На нашу думку, комплексний соціально-філософсь-
кий та богословський аналіз філософії, економіки, ети-
ки, права та богослов'я релігійних мислителів дозволяє
прийти до висновку про те, що визначними філософа-
ми було сформовано певне соціальне знання, яке мож-
на умовно охарактеризувати як християнську соціоло-
гію. Таким чином, проблеми взаємодії Церкви та дер-
жави є одним із найбільш актуальних питань соціальної
думки релігійних мислителів XX ст. Очевидно, що пунк-
ти дотику релігії та політики знаходяться у сфері дер-
жавного управління, комунікації, в області суспільних
зв'язків та стосунків між людьми, їх духовного єднання
або роз'єднання, боротьби та протистояння. Якщо дер-
жавну, партійну, соціальну політику не засновувати на
моралі, то людство і взагалі не має майбутнього. Саме
життя багатьох представників російської релігійної
філософії дає приклади вивчення політичних ідеологій,
активної участі в політичних організаціях та управлінні
державою. "Дійсно, серед видатних російських реліг-
ійних філософів можна було знайти не лише тих, хто,
подібно до М.О. Бердяєва або С.Л. Франка пройшов у
своєму творчому розвитку через стадію щирого захоп-
лення марксизмом та глибокого вивчення його теоре-

тичних принципів, але й тих, хто, подібно до С.Н. Булга-
кова або П.Б. Струве, могли вважатися провідними в
російській академічній науці спеціалістами в царині вив-
чення марксизму навіть після свого світоглядного роз-
риву з марксистською ідеологією", — пише відомий
історик, богослов, протоієрей Георгій Митрофанов [20,
с. 13].

Підкреслимо, що при вивченні історії політичної
думки, духовних основ пошуку істини інтелігенцією,
основна увага дослідників буде звернена до спадку ре-
лігійних мислителів, філософів: протоієрея Сергія Бул-
гакова, М.О. Бердяєва, Б.П. Вишеславцева, І.О. Ільїна,
Ф.О. Степуна, П.Б. Струве, Г.П. Федотова и С.Л. Фран-
ка. Не лише їхні книги, але й саме життя сповнене пол-
ітичними захопленнями, ідеями, острахами, хворобами
та перспективами побудови майбутнього.

Релігійні мислителі та філософи були зайняті нау-
ково-богословським та філософським осмисленням
природи та сутності політики, еволюції становлення й
розвитку держави, тенденцій розвитку політичних іде-
ологій, а також вивченням багатогранних явищ суспіль-
ства. Актуальність релігійної філософії порівняно з
іншими філософськими напрямами знання людства по-
лягає в тому, що вона, досліджуючи державу, політику,
суспільство, розглядає соціум в органічному взаємо-
зв'язку з релігійними інститутами. Такий контекст розг-
ляду політики є завжди особливо актуальним та перс-
пективним у науково-релігійному напрямі вивчення сус-
пільства. Держава, влада політиків, тиранія ідеології при
цьому не затуляють розуму філософа й богослова, як
це властиво, наприклад, самим політикам та лідерам
політичних рухів і партій.

Релігійна філософія розглядає політику як явище,
підкорене інтересам самого суспільства та спрямоване
на становлення, розвиток соціуму, а також забезпечен-
ня можливостей творчої самореалізації людини. Релі-
гійна думка дозволяє діагностувати духовний рівень та
характер політичної ідеології, ідеї, виробляти практичні
рекомендації з розширення духовної бази розвитку су-
спільства. Для релігійних мислителів, принципово важ-
ливо дослідження природи влади й держави з позицій
християнського богослов'я.

Центральне місце в своїх політологічних концепціях
релігійні мислителі відводили Церкві. Вони чудово ро-
зуміли, що держава, концентруючи більшість ресурсів,
використовуючи монополію на законне насильство, во-
лодіє найбільшими можливостями впливу на людину.
Але, в свою чергу, на державу та суспільство, не мен-
шою мірою, може впливати, на їхню думку, і Церква.
"Церква, — говорить Миколай Бердяєв, — може в міру
своєї духовної сили зсередини впливати на життя дер-
жави та духовно спрямовувати його на шлях правди" [5,
с. 721]. Усім відому думка, що покликання держави не
в тому, щоби перетворити земне життя на рай, а в тому,
щоби вберегти її від перетворення на пекло.

У цьому сенсі політичне життя суспільства видаєть-
ся більш широким поняттям, ніж "політичне управлін-
ня", що включає державу, політику, цінності, ідеологію,
мотивацію та побудову майбутнього соціуму. Визначні
соціологи Ю.П. Сурмін та І.П. Бидзюра роздумують: "у
суспільствах із тоталітарними та авторитарними політич-
ними системами в умовах, коли вони мають, з одного
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боку, державний характер, а з іншого — компартійний,
термін "політичне управління" фактично розглядався
або як політичне керівництво політичною системою з
боку партії, або збігався з терміном "державне управ-
ління". В міру демократизації суспільство збагачує зміст
влади, яка зосереджується не лише в державі, але й у
недержавних організаціях як представниках грома-
дянського суспільства; при цьому зміст терміну "політич-
не управління" стає багатшим та охоплює не лише дер-
жавне управління та політичне керівництво але й управ-
лінську та самоуправлінську діяльність політичного
спрямування" [25, с. 387].

Російські релігійні мислителі та філософи вивчали
не лише історію держави, права, економіку, але й
релігійні ідеї, що впливали на політичну дію та керівниц-
тво. Виходячи з духовних імперативів осмислення жит-
тя, важливо сказати про відмінність природ держави та
Церкви. "Маючи відмінні природи, Церква та держава
вдаються до різних засобів для досягнення своїх цілей.
Держава спирається в основному на матеріальну силу,
включаючи силу примусу, а також на відповідні світські
системи ідей. Церква ж має в своєму розпорядженні
релігійно-моральні засоби для духовного керівництва
пасеними та для здобуття нових чад" [23].

Зазначимо, що в сучасній політологічній та соціо-
логічній літературі під державою зазвичай мається на
увазі універсальна для суспільства країни організація,
що посідає своєрідну суверенну публічну владу та спе-
ціальний апарат для регулювання суспільних стосунків
та легітимного (законного й обгрунтованого) примусу
[25, с. 388].

Держава є однією з базисних стійких систем соціу-
му, на яких засноване суспільство. Держава виникла в
глибокій давнині у зв'язку з необхідністю ведення людь-
ми "спільних справ", здійсненням розподілу праці, за-
хистом приватної власності та регулюванням стосунків
між класами, реалізацією потреби людей у порядку та
захищеності й проминула в своєму розвитку величезну
кількість різновидів та форм. Тому Церква навчає: "Дер-
жава як необхідний елемент життя в зіпсованому гріхом
світі, де особистість і суспільство потребують огорожі
від небезпечних проявів гріха, благословляється Богом"
[23].

Паралельно з цим важливо сказати й про те, що
Церква не допускає абсолютизації влади держави, бо
суспільство об'єднує різноманітні форми життя, в тому
числі й політичну систему, в якій держава є лише скла-
довою частиною суспільства. "За вченням Церкви, сама
влада також не має права асболютизувати себе, роз-
ширюючи свої межі до повної автономії від Бога та вста-
новленого Ним порядку речей, що може призвести до
зловживань владою і навіть до обожнювання володарів"
[23].

Отже, виходячи з християнських позицій моралі,
свободи людської особистості, слід пригадати минуле
уявлення про державу як про непохитний фундамент
авторитарного правління. Важливо говорити про дер-
жаву як про організатора, арбітра та хранителя закону.
Зазначимо, що на державу впливає й Церква, приводя-
чи її до змінень у дусі християнських традицій. Звідси
виникає необхідність спеціальних богословських до-
сліджень взаємовідносин Церкви й держави соціальним

ученням Церкви за допомогою системного підходу, що
єднає політологію та соціальну думки Церкви.

ВИСНОВКИ
Учені безперервно ведуть дискусії про те, що більш

стійке, держава чи суспільство. Єдність поглядів забез-
печується лише розумінням того, що держава є найваж-
ливішим механізмом суспільного розвитку. Згідно з ре-
лігійною філософією, важливо сказати про те, що су-
часне суспільство являє собою динамічне, явище в роз-
витку, яке чинить прямий вплив і на державу. Реалії су-
часного світу, розвиток процесів глобалізації, інформа-
ційних технологій вимагають особливої уваги до рефор-
мування держави як нової соціальної системи.

Треба визнати, що процеси державного управління
в Україні не завжди ефективно здійснюються за наяв-
ності проблем у сфері церковно-державних відносин.
Головним чином це стосується різночитання державни-
ми службовцями й науковцями понять "світський" та
"релігійний" Проведене наукове дослідження підтвер-
дило необхідність вивчення теоретико-методологічних
засад державно-управлінських рішень у взаємодії дер-
жави та Церкви у контексті релігійної спадщині філо-
софів та мислителів XX ст. Це має прикладне і практич-
не значення і розв'язує важливу наукову проблему щодо
вироблення цілісної сучасної методології управлінських
взаємовідносин держави та релігійних організацій з
урахуванням цінностей релігії та сучасного секулярно-
го світу.

Аналіз книг релігійних філософів XX ст., присвяче-
них темі державотворення, взаємовідносин держави та
Церкви, доводить про пріоритетність релігійної темати-
ки серед інших питань у сфері державного управління. І
такий підхід, на нашу думку, видається цілком виправ-
даним, адже мова йде про налагодження більш тісних
взаємовідносин між державою та релігійними організа-
ціями. Це стосується пошуку шляхів єднання сучасної
науки та релігії. Разом з тим, за наявністю теоретичних
підходів у науці державного управлінні взаємодії Церк-
ви та держави, треба визнати, що розв'язання пробле-
ми конструктивного діалогу держави та Церкви у су-
часній науці на практичному рівні потребує вирішення
на користь не лише держави, а в першу чергу, людини й
громадянського суспільства.

На нашу думку, нова концепція управління повинна
розглядати систему управління як цілісну духовну й ма-
теріальну систему, яка включає ціннісну систему релігії,
філософії, систему узгодження інтересів різних релі-
гійних конфесій і соціальних інститутів держави, аналі-
зу, узагальнення та застосування зарубіжного й вітчиз-
няного досвіду державного будівництва у діалозі з ре-
лігійними організаціями. Формування цілей управління
неможливе без узгодження інтересів релігійних громад
і соціальних верств громадянського суспільства. Ідеть-
ся про необхідність узгодження інтересів держави, Цер-
кви, політичної еліти й пересічних громадян, державно-
го управління й місцевого самоврядування у сфері рел-
ігійного життя українського народу. Таке узгодження
дасть змогу визначати стійкий розвиток країни. Важли-
во підкреслити, що в цьому розумінні необхідний роз-
виток нової природи держави, яка має об'єднувати різні
релігійні організації навколо ідеї державотворення.
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Варто звернути увагу на те, що у релігійній філо-
софії XX ст. розглядаються докорінні якісні змін у
житті держави, яка має стати центром духовного й соц-
іального оздоровлення усього суспільства. На думку
релігійних мислителів, необхідна кардинальна зміна
регулюючої ролі держави у світі, знаходження держа-
вою нової духовної і соціальної стратегії розвитку у
світлі одкровення релігії. На думку видатних релігій-
них філософів, у суспільстві не вистачає об'єднуючих
центрів, форм конструктивного діалогу держави та
Церкви, загальних громадських обговорень існуючих
проблем з залученням представників релігії, літера-
торів, науковців, митців, людей творчості, тобто всьо-
го, що сприяє процесам справжньої інтеграції й духов-
ної консолідації.
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