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РЕЛІГІЇ НЬЮ-ЕЙДЖ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
Цвєтков О.П.
У статті здійснено аналіз феномена релігій "нового століття" в контексті
завдань соціології релігії. Надаються їхні типологічні характеристики.
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Метою статті є соціологічний аналіз новітніх вірувань, що виступають
альтернативою щодо традиційних релігійних конфесій.
Предметом дослідження є визначення характеру і соціальної ролі релігій ньюейдж у контексті сотеріологічної перспективи, оскільки, майже всі із цих релігійних
рухів, окрім відверто сатанинських, пропонують для адептів свої шляхи спасіння.
Завданням соціології релігії є комплексне вивчення релігії як соціального
феномену, особливостей функціонування релігії в суспільстві, структури і елементів
релігійного комплексу, типології релігійних організацій, суспільних функцій релігії,
сучасної релігійної ситуації і тенденцій розвитку сучасних релігій, соціологічних
теорій релігії. Соціологія релігії є однією зі спеціальних соціологічних дисциплін,
яка вивчає взаємодію релігії та суспільства, її вплив на соціальну поведінку
індивідів та спільнот.
Сучасний стан релігії у світі багато в чому був підготовлений процесом
секуляризації (звільнення від церковної опіки) суспільного життя і створенням
юридичних гарантій свободи совісті, тобто оголошенням релігії особистою справою
кожної людини, справою його совісті. На тлі довготривалої кризи західного
суспільства, цей процес, а згодом також і стан постмодерну, в якому опинилася
західна спільнота, викликав до життя широкий спектр релігійних шукань суто
постмодерністського ґатунку. Мова може йти про феномен релігійного
постмодерну, суттєвою ознакою якого є сотеріологічна свобода.
Виникає проблема, як бути сучасному віруючому - релігійному і православному
(чи то католику) - в епоху постмодерну? Релігійним, у містичному сенсі, бути
можливо, але це не є тотожним догматичній православній (чи то католицькій)
релігійності. Тобто, в повному розумінні цього слова таке сповідання уявити дуже
складно. Каменем спотикання на шляху до нього стає, насамперед, Символ віри.
Адже людині епохи постмодерну взагалі складно повірити в те, що там наказується.
Тим більше, що похідні від Cимволу віри численні регламентації, які накопичилися
впродовж століть, можуть сприйматися людиною епохи постмодерну як обмеження
її особистої духовної свободи.
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Отже, «стан постмодерну», що склався на цей час також і в релігійній
свідомості являє собою дуже серйозний соціальний феномен. Кількість нових
релігійних рухів просто вражає. Слід зазначити, що початок цього постмодерного
феномену знаходиться на рубежі XIX - XX ст., коли послаблення позицій
традиційних релігій і релігійна терпимість викликали до життя специфічні
відродження старих і народження нових учень і вірувань, кожне із яких відрізнялося
явно вираженою тенденцією до універсалізму та до власної винятковості. Дуже
спрощуючи ситуацію, їх можна розподілити на два типу: одні з них налаштовані на
модернізацію та синтез ідеології традиційних релігій, інші – на створення суто
нової догматики.
Першим серед нових учень першого типу був бахаїзм, що виник в Ірані
наприкінці XIX ст., відокремившись від ісламу з явно вираженою ідеєю
сотеріологічної свободи. Засновник руху Абдул Баха у своєму творі «Священнійша
книга» зазначав: «Живіть у спілкуванні з іншими релігіями і старайтеся утвердити
справу Господа. Це - вінець добрих діянь, якщо ви із тих, що пізнають» [1, с. 20].
Там саме він підкреслює, що бути його послідовником означає любити весь світ;
любити людство і прагнути служити йому; працювати для загального миру і
загального братства. Його адепт повинен всі здібності, що надані йому Богом,
вживати на придбання істини, не вірячи нічому, що не сприймається здоровим
розумом. До речі, це міркування могло б стати маніфестом для багатьох релігійних
рухів, що виникли в XX столітті. Що стосується храмів, то бахаї вважають, що в
будь-якому храмі мають бути атрибути і символи різних релігій, і раніше всього
іудаїзму, буддизму, християнства та ісламу. Бахаї - прихильники введення
міжнародної мови, обмеження озброєнь і, найголовніше, - союзу, тобто духовного
об'єднання Сходу та Заходу. Бахаї вважають, що усі засновники всесвітніх великих
релігій були маніфестаціями Бога й агентами прогресивного божественного плану
удосконалення людства. Верховным духовным и административным органом
является Всесвітній Дім Справедливості.
З 1986 р. віра Бахаї бере участь у «Мережі Охорона природи і релігії», створеної
два роки раніше в Ассізі. Міжнародне Співтовариство Бахаї брало участь в
організації «Парламенту світових релігій» у Чікаго (1993 р.) і підтримало важливий
документ «Декларацію планетарної етики», випущений за результатами цього
зібрання. Представники дев'яти релігій (Віра Бахаї, Буддизм, Даосизм, Джайнізм,
Іудаїзм, Індуїзм, Іслам, Сикхізм і Християнство) зібралися разом зі світовими
банкірами в лютому 1998 р. в Англії для першого «Світового діалогу про релігію і
розвиток». 29 серпня 2000 р. відбувся перший «Саміт Тисячоліття для релігійних і
духовних лідерів світу», на якому представник Міжнародного Співтовариства Бахаї
призвав присутніх узяти на себе завдання визначити «основні цінності, загальні для
всіх релігій і духовних традицій» з метою створення «всесвітнього співтовариства,
заснованого на єдності в різноманітності» і «заради наших дітей здолати
розбіжності і об'єднати зусилля в справі установлення миру». Громади бахаїв
існують у 188 країнах (за географією їх розповсюдження вони передують усім
іншим конфесіям) і на 45 залежних територіях. Вони об'єднують в собі
представників 2112 націй і народностей, вихідців зі всіх соціальних верств і
культур. Священні писання Віри Бахаї перекладені 802 мовами. Нині світова
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община бахаїв, згідно з даними Британської енциклопедії, налічує більше 5 млн.
послідовників [2].
Аналогічні ідеї про істинність всіх релігій Сходу і Заходу пропагував у Америці
наприкінці XIX ст. великий індійський філософ, автор популярних лекцій про йогу,
живописець і поет Свамі Вівекананда, який зробив перше серйозне
«прищеплювання» ідей ведизму західній культурі. Індійська йога, що набула
популярності на Заході і, понад усе, в Америці, надала імпульсу до виникнення
багатьох культів, релігійних і квазірелігійних учень.
Нью-эйдж (англ. New Age, «нове століття») - загальна назва сукупності різних
містичних течій і рухів, в основному окультного, езотеричного і синкретичного
(нерозчленованого) характеру, що розповсюдились у ХХ ст. на Заході.
Американський вчений Норман Гайслер, виділяє наступні концепції «Нью-ейдж»:
Безособовий Бог, Вічний всесвіт, Ілюзорна природа матерії, Циклічна природа
життя, Необхідність перевтілень (переселення душ),
Еволюція людини в
Божество, Одкровення від неземних істот, Тотожність людини з Богом, Окультні
практики, Вегетаріанство і холістичні (цілісні) методи охорони здоров'я,
Всесвітній глобальний порядок, Синкретизм (єдність усіх релігій) [3]. Зрозуміло, що
ця типологія не вичерпує всі концепції. Важливо, що всі вони зорієнтовані на
сотеріологічну перспективу.
Наприкінці
XIX ст. набула широкої популярності теософія (грец. –
божественна мудрість) у зв'язку з діяльністю авторки «Таємної доктрини» Олени
Блаватської, яка проголосила принцип – «немає релігії вище за істину». Сенс цієї
тези, як і всього вчення Блаватської, зводиться до спроби відшукати те початкове,
глибинне й езотеричне (приховане, доступне для втаємничених) знання, яке
немовби було у всіх релігіях старовини, але ж потім було спотворено і стало
екзотеричним. Пошуки Блаватської та її послідовників зовсім логічно привели їх на
Схід - до Гімалаїв, до індуїзму і буддизму, врешті-решт, до своєрідного
раціоналістичного тлумачення древніх езотеричних знань і символів. У XX ст.
філософські ідеї О. П. Блаватської, засновниці Теософського товариства, були посвоєму перероблені Анні Безант, Чарльзом Ледбітером, Алісою Бейлі, Рудольфом
Штайнером і ін. Все це здійснило істотний вплив на багато течій і на філософські
переконання езотеризму і так званої культури Нью-ейдж. До речі, сам термин New
Age запровадила ще Аліса Бейлі.
Рудольф Штайнер, згодом відійшовши від теософії, сформулював власну
філософську систему - антропософію (від грец. антропос - людина, софія мудрість). Антропософія, згідно Штайнеру, є шляхом пізнання, прагненням
привести духовне в людині до духовного у Всесвіті. Це прагнення виникає в людині
як потреба серця і почуття. Штайнер із жалем наголошував на розбіжності між
езотериками, що виникла наприкінці XIX ст. Одні з них хотіли відкрити таємні
знання для широкої публіки, тоді як інші бажали зберегти ці знання в таємниці. Сам
Штайнер належав до тих, хто хотів відкрити таємні знання. Він бачив XX століття,
як світанок нового часу, коли духовність буде все більш і більш важливою умовою
розвитку людини [4]. Штайнер читав свої так звані езо-лекції для членів
«Товариства антропософії», членів своєї школи і для широкої публіки. Його
антропософію називали «найважливішим таємним товариством в історії
європейської езотеричної культури».

272

Цвєтков О.П.

Ще одна серйозна практика езотеризму на початку XX століття, так звана
система «4-го шляху», а саме шляху духовного розвитку, - була сформована і
розвинута Г.І. Гурджієвим і П.Д. Успенським.
Велику роботу на благородному напрямку зближення культур Сходу і Заходу
здійснювали протягом декількох десятиліть росіяни М.К. та О.І. Реріхи, які довгий
час мешкали в Індії. Олена Іванівна, наприклад, залишила після себе Агні-йогу, або
Вчення живої етики, що має своїх прихильників у всіх країнах. Її вчення - це
своєрідний погляд на східну (індійську) філософію і культуру очима європейця,
християнина і вченого, який надихався спадщиною Вед. Основна ідея вчення еволюція людини і людського суспільства є частиною еволюції Всесвіту в цілому.
Ця еволюція є свідомим процесом і управляється «вищими силами», «Космічним
розумом». Людство рухається до усвідомлення своєї єдності з цим розумом, до
усвідомленого розвитку - на основі єдності науки, релігії та мистецтва. Ідеалом
людини вважається махатма (на санскриті – «велика душа», синонім
християнського святого). Махатми, або Владики Шамбали, згідно із поглядами
Реріхів і Блаватської, - є високорозвинені духовні сутності, що мають «вище
знання» і надлюдські здібності. Шамбала розуміється не як фізичне місце, а як
вищий план існування особи, наступний щабель еволюції людини і цивілізації.
Починаючи з 50-х років ХХ ст., багато західних інтелектуалів, розчарованих
духовним станом західної культури, а також не задоволених сучасним станом
християнства, почали займатися тим, що вони називали «християнською йогою»,
«християнським дзеном, бажаючи тим самим якось відновити християнство.
У 60-і роки набуває величезної популярності, спочатку в Америці, а потім і в
інших країнах, учення і практика трансцендентальної медитації індійського йога
Махаріши Махеш Йоги, яка передбачає обов'язкову церемонію посвячення з
одночасним одержанням спеціальної молитви, точніше, мантри (у формі таємного
санскритського слова або словосполуки), яка є індивідуальною для кожного
посвяченого. Особливої популярності цей рух набуває після 1967 року, коли до
нього звернулися учасники групи «Бітлз», які нібито за допомогою
трансцендентальної медитації відмовились від вживання наркотиків. Незабаром
було організовано міжнародний центр трансцендентальної медитації - університет
Вед Махаріши.
Специфічну релігійну практику сьогодні здійснює і поширює «Асоціація
Святого Духу за об' єднання світового християнства» (Церква Об'єднання - новий
релігійний рух, заснований Мун Сон Міном в 1954 році в Сеулі, Південна Корея).
Цей рух охоплює багатьох молодих людей. Мун вважається Месією, Спасителем,
Господом Іншого Пришестя, Істинним Отцем для людства. Точніше, «Істинними
Батюшками» є Ісус і Святий дух, Мун і його дружина Хак Джа Хан Мун. Звідси
«Істинними Дітьми» є діти Сон Мін Муна і Хак Джа Хан Мун. Основою релігійної
практики є так зване «Хундокхве» (ХДХ) - щоденне вранішнє читання
«Божественного принципу», тобто промов самого Муна. Муніти здійснюють
активну місіонерську діяльність. Практика мунізму здійснюється також і в Україні,
що гуртується навколо «Хунхвавон» («Сад гармонії і освіти») - центрального
українського храму Церкви Об'єднання. Метою мунійського руху є побудова
«Чхонільгук» - країни Вселенського Світу і Єдності. Кількість адептів руху, згідно
свідоцтвам мунітів, - 3-5 мільйонів.
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У 70-і роки широкого розповсюдження на Заході набуває релігійний рух
«Свідомість Крішни», який було засновано колишнім індійським бізнесменом А. К.
Бхактиведантою на основі індійської бхакти-йоги (єднання з Богом через любов до
нього), а також шляхом власної інтерпретації «Бхагавадгіти» - індійського
класичного тексту. «Розширення» свідомості до розмірів свідомості Крішни
досягається, перш за все, завдяки ритуальному співу особливої мантри («Харі
Крішна. Харі Крішна, Крішна, Крішна, Харі, Харі, Харі Рама, Харі Рама, Рама, Рама,
Харі, Харі»), звучання якої, будучи доведеним до апогею, раптово уривається. Це
«розширення свідомості», якщо в ньому візьме участь велике число людей, нібито є
спроможним покінчити з хаосом нашого існування і покласти початок новій ері
любові, миру і єдності. Організація «Свідомості Крішни» продовжує здійснювати
активну місіонерську роботу.
У відповідь на захоплення Сходом християнська церква, частіше протестантська, робить відчайдушні зусилля додати християнському віровченню нового
імпульсу. В ім'я цього приймається, наприклад, доктрина «харизматичного
відродження - йдеться про нове зішестя Святого Духу на віруючих і їхніх лідерів.
Це нібито виявляється, зокрема, в «говорінні іншими мовами, а також у
«християнському медіумізмі», в різного роду «духовидінні» тощо. Пожвавилися
настрої скорого пришестя Христового. З'являються реальні претенденти на його
роль. Розмножуються альтернативні рухи і напрями
всередині самого
християнства: тільки в російському православ’ї за останні роки виникли, наприклад,
такі рухи, як Московський Богородичний центр, рух О. Меня, Російська
Православна Вільна («катакомбна») церква, Московська церква «Благодать» і
багато інших.
У духовному житті сучасної людини знов, як і на початку ХХ століття,
починають відігравати велику роль езотеричні і окультні знання, астрологія, магія,
різні види спіритизму, відроджуються ідеї сатанізму (існує навіть міжнародна
Церква Сатани, групи на кшталт знаменитого культу "Вуду").
Як не дивно, але в сучасному західному суспільстві спостерігається зростаючий
інтерес до неоязичництва. Альтернативна культура неоязичництва пропонує
«переоцінку», «повернення» до нереалізованих можливостей автентичної
європейської культури, до «ірраціонального». Вона звертає увагу, насамперед, на
примордіальну,
початкову (дологічну, візіонерську) свідомість та практику.
Неоязичники пропонують взагалі змінити базові архетипи культури, або «очистити»
існуючі архетипи під слушним приводом шанування «рідної старини» і відродження
«народного коріння2, наприклад, у дусі сучасного слов'янського неоязичництва
(Союзу Венедів, Велесового кола і ін.).
Набуває популярності вікка - неоязичницька релігія з певними видами обрядів,
сезонними ритуалами і релігійними, магічними і етичними правилами. Віккани
практикують певні форми відьомства. (Але не тільки вони - існують інші форми
відьомства, народної магії і чаклунства всередині багатьох культур із дуже
різноманітними практиками.) Більшість віккан вважають себе язичниками, хоча
загальний термін «язичництво» охоплює безліч віросповідань, які не мають
відношення до вікки і відьомству. Оскільки не існує централізованої вікканської
організації і загальноприйнятих догматів, вірування і практики віккан можуть
істотно відрізнятися між собою. Віккани зазвичай поклоняються Богу (традиційно

274

Цвєтков О.П.

Рогатому Богу) і Богині (традиційно Триєдиній Богині), які іноді представляються
як частини вищого пантеїстичного Божества, що проявляє себе в різних
політеїстичних богах. До інших особливостей вікки відносять: застосування
ритуальної магії та вільні норми моралі. Цікаво, що під час ініціації деякі віккани
отримують магічне ім'я, яке символізує їх духовне «відродження» та
використовується як магічне альтер-его, або просто забезпечує анонімність та
безпеку, коли відьма опиняється в суспільстві.
Взагалі кажучи, сучасне людство, особливо його західна частина, втративши
свою минулу релігійну напруженість і випробовуючи наслідки технологічної
цивілізації, нагадує собою тіло, яке втратило свою душу. Показовими тут можуть
бути міркування на кшталт Ф. Хайека. «Фрідріх фон Хайек, блискучий теоретик
ринкової економіки, висловився в 1984 р. у Гамбурзі, що для існування
ліберального суспільства потрібно, щоб люди звільнилися від деяких природних
інстинктів, серед яких він особливо виділив інстинкт солідарності і співчуття.
Визнавши, що йдеться про природні, природжені інстинкти, філософ виявив усю
велич проекту сучасного суспільства: перетворити людину на новий біологічний
вид… Невелика раса тих, хто зуміє вирвати зі свого серця і душі деякі інстинкти і
культурні табу, складе «золотий мільярд», який з повним правом підпорядкує собі
нижчі раси. Автоматично буде усуненою і інстинктивна заборона на вбивство
ближнього, бо те, що належать до іншого виду - вже не є ближнім» [5, с. 35].
Нас багато. Нас, дійсно, багато. За даними на 2000 р. населення планети
складає 6044 мільйони осіб. Розподіл релігійних переваг є наступним: християнство
- 1904 млн. (католицизм 968 млн., протестантизм 466 млн., поза конфесіями 319
млн., Православ'я 151 млн.); атеїзм та агностицизм - 1208 млн.; іслам - 1174
млн.(сунізм - 993 млн., шиїзм - 181 млн.); індуїзм - 888 млн.; буддизм - 354 млн.(96
млн. із них практикують одночасно буддизм і синтоїзм); релігії Дао - 230 млн. (в т.ч.
конфуціанство - 5 млн.); New age і wicca - 131 млн.; народні релігії - 111 млн. (в т.ч.
синтоїзм без буддизму - 22 млн.); сикхізм - 19 млн.; іудаїзм - 14 млн.; віра бахаї - 6
млн.; джайнізм - 5 млн. і т.ін.
Разом із тим, така сотеріологічна свобода не усуває загрози загальної загибелі
людства, вона поки що не здатна ні об'єднати людство (в силу хоч би регіональних
розбратів), ні, тим більше, відродити його духовно, піднести його над
індивідуальним та національним егоїзмом. Таке під силу, мабуть, тільки новій або
наново осмисленій релігійно-моральнісній ідеї - сучасна людина вимушена буде
зрозуміти це, усвідомивши свою власну подвійну (раціонально-містичну) природу і
призначення. Лише духовні пошуки, актуалізація культурних традицій і цінностей,
а також синтез культур Сходу і Заходу, що поглиблюється, вселяють деяку надію.
Висновки. Таким чином, можна припустити, що продуктивна релігійноморальнісна ідея майбутнього або виросте з тяжкого і суперечливого синтезу
взаємодоповнювальних ідей (уявлень, світоглядів, світовідчування), запозичених із
вселенських і національних релігій (і тут православ'ю як релігії християнського
Сходу належатиме важлива роль), або в її основу буде покладено якийсь зовсім
новий світогляд. Інакше, якщо об'єднуючим чинником людства стане не
загальнолюдська (скоріше, релігійно - моральнісна) ідея, що звеличує людину, а
ідея виживання, що її принижує, коли людство, зберігши свої технологічні
пристрасті, кине на реалізацію цієї ідеї всі свої сили. Але і тоді гіпотетично будуть
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найбільш імовірними лише три варіанти розвитку подій, які умовно можна назвати,
використовуючи для цього біблейські символи, такі як: "Ноїв ковчег", "Вихід", що
спрямовані на космос, і "Земля обітованна" - останнє означатиме нову парадигму
існування на оновленій Землі [6, с. 128].
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