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РЕЛІГІЯ ЯК ЧИННИК КУЛЬТУРНО-ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 
СУСПІЛЬСТВА

Розглядається  питання  про  вплив  релігії  на  соціальний,  політичний,  
культурний розвиток суспільства
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Проблема  взаємозв'язку  релігії  та  політики  завжди  вважалася 
актуальною. Поява таких яскравих і непрогнозованих феноменів, як «теорія 
визволення»,  «моральна  більшість»  у  СІЛА,  релігійно-  політичних рухів  у 
Польщі, на Філіппінах і в низці ісламських країн в останній чверті XX ст., 
спонукали дослідників звернути увагу на цю проблему.

Релігія  стає  серйозним  чинником  політичного  життя  не  тільки 
мусульманських країн, де іслам набирає виразні риси політичної доктрини, а 
й  дедалі  більшою  мірою  впливає  на  суспільно-політичні  процеси  країн 
Північної та Латинської Америки, Південно-Східної Азії та Східної Європи.

Наприкінці 90-х рр. XX ст. Інститут соціального розвитку 00Н дійшов 
далекосяжного висновку, що «останні 20 років ознаменувалися відродженням 
впливу релігії на політику в багатьох регіонах світу. Точка зору, відповідно до 
якої  поширення  урбанізації,  освіти,  економічний  розвиток,  науковий 
раціоналізм  і  соціальна  мобільність  супроводжуватимуться  суттєвим 
ослабленням  соціально-політичних  позицій  релігії,  виявилася  не  досить 
обґрунтованою».

Сьогодні,  спочатку  обережно,  а  потім  дедалі  впевніше  говорять,  що 
«алергічна дитина» західної цивілізації,  а  саме — відмежування релігії  від 
політики міжнародної, теж має «переріст» в релігійно- міжнародні відносини. 
Все  частіше  говорять  про  крах  ідеологій  минулого  століття  — комунізму, 
фашизму, соціал-демократії, анархізму і про «велике повернення» релігії.

Тим часом змістовний зв'язок між релігією та політикою протягом двох 
останніх  століть  змінився  принципово.  Релігія  перестала  бути  священним 
знаряддям виправдання влади й божественною санкцією здійснюваної  нею 
політики. Влада, стаючи все автономнішою, сприяє розриву політики і релігії. 
Але це розрив у старому розумінні.

В  європейському контексті  — християнство дедалі  менше виступає  у 
вигляді структур і інституцій, організованих за образом і подобою політичної 
влади. Християнство демократизується, воно знає, що Бог не лише караючий, 
а й люблячий, і прагне вирватися з рівня страху на рівень розуміючої віри. 
Схоже, лише один постулат демократії християнство прийняти не може: воно 

424



не може погодитися з тим, що народ є вищим джерелом влади. Християнство 
намагається  довести  демократіям  і  тільки  співвіднести  себе  з  тим,  хто 
виходить за межі повсякденного людського досвіду. Тільки спрямувавши свої 
поривання на щось фундаментальне від того, що перебуває в занапащеному 
світі, політики можуть — ні, не побудувати рай на землі, але, за глибокими 
словами Володимира Соловйова, уникнути на ній пекла.

Рассматривается  вопрос  о  влиянии  религии  на  
социальное,политическое,культурное развитие общества

Ключевые слова: общество, государство, политика, культура 

The article examines the influence of religion on social, political and cultural  
development of society
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ВПЛИВ КІНО НА КУЛЬТУРУ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ 
СУСПІЛЬСТВА

У статті розглядається вплив кіно на розвиток політичної сфери 
суспільства
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Театр  –  різновид  мистецтва,  в  основі  якого  покладено  художнє 
відображення  життя,  яке  здійснюється  через  виконання  акторами 
драматичного  дійства.  Театр  –  мистецтво  синтетичне  та  колективне,  це, 
водночас, й творчість, й виробництво.

Мистецтво  сцени  народилося  у  глибокій  давнині.  У  різні  часи 
змінювалися  функції  театру:  від  розваг  до  виховання  та  проповіді.  Великі 
можливості театру по силі впливу на суспільну свідомість людства постійно 
експлуатувалися впродовж історії.

У Античній Греції театр вважався державною справою. За організацію 
вистав  відповідав  архонт  –  вища  посадова  особа  міста.  Саме  він  надавав 
дозвіл на постановку певної пьеси.

У епоху Середньовіччя театр визначали як Theatrum Mundi, що означало 
«світ  у  театрі».  Сценічний  простір  розглядали  як  модель  світу,  де 
розігрується, повторюється таїнство творіння.

В  епоху  Відродження  на  театр  були  покладені  завдання  виправлення 
пороків.  Через засудження низьких зразків натури та помилок, суспільство 
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