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РЕЦЕНЗІЯ 
НА МОНОГРАФІЮ "ВОДОДІЛИ СЕКУЛЯРИЗАЦІЇ" / О. БІЛОКОБИЛЬСЬКОГО,  

В. ЛЕВИЦЬКОГО, Р. ХАЛІКОВА, І. КОЗЛОВСЬКОГО, С. ГЕРАСЬКОВА, В. ГУРЖИ,  
К. ГУРЖИ, Т. ЄРОЩЕНКА, Д. КАПЛУНОВА. –  
ВІННИЦЯ, ТОВ "НІЛАН – ЛТД", 2015. – 240 С. 

 
Рецензовану книгу присвячено намаганням не тільки зрозуміти зміни, які відбувалися в суспільстві як в останні 

роки, так і протягом десятиліть або і століть, які змінювали орієнтири суспільного розвитку і так чи інакше були пов'я-
зані із релігійними смислами. Тому на думку авторів само розуміння західної культури можливо йтиме шляхом роз-
будови дискурсу про секуляризацію, основою здійснення якої є послідовна теорія секуляризації та експлікації релі-
гійного підгрунтя сучасної ситуації. 

В основі цієї книги лежить задум кафедрального дослідження факультету філософії і релігієзнавства Донецького 
Державного університету інформатики і штучного інтелекту. 

Ідеї та структура монографії формувалися навколо навчальних курсів, що читалися студентам у 2002-2010рр. 
Автори з сумом відзначають, що події кінця 2013-2014 рр. поставили хрест на філософських та релігієзнавчих дослі-
дженнях на Донеччині. Самих авторів доля розкидала по різних куточках країни, що не передбачає їх подальшу тво-
рчу діяльність. 

Але сталося так, що академічна тематика монографії, яку випестовували більше десяти років, не тільки не втра-
тила актуальність у сучасні бурхливі часи, а і передбачила актуальність того сектору у житті суспільства, що пов'я-
заний з долею релігійних сенсів у сьогоденні. Це події і у збуреному Донецьку, де певні релігійні проповідники закли-
кали до війни проти Заходу з його розбещенням та консьюмеризмом, забуваючи про вищі цінності. Показано, що їх 
антисекулярний  пафос направлений на укріплення в головах людей релігійних настанов. Автори зуміли довести 
читачеві, що у певних країнах, де певні лідери ставлять аналогічні питання, з'являються нові декларації та релігійно 
мотивовані рухи. Прикладом тому є "Ісламська держава" та інші екстреміські рухи. 

Мабуть в силу того, що монографія писалась і переписувалась у різні часи, автори не завжди могли спілкуватися 
між собою, і тому вони не є єдиним текстуальним монолітом. Відчувається, що події останніх років, які автори при-
водять як приклади для обгрунтування деяких своїх думок, дещо змінили акценти, хоча головна ідея монографії за-
лишилась. Тому цю монографію самі автори не вважають істиною останньої інстанції. Авторський колектив пропо-
нує читачеві самому зробити спробу сформувати теорію секуляризації, яка повинна враховувати глобальні процеси 
суспільства західного зразка, а з іншого боку, зосереджується на секуляризаційних процесах у незахідному світі. У 
монографії зазначається, що в силу такого підходу українська ситуація є дуже своєрідною. Це зіткнення секуляризо-
ваного західноєвропейського способу буття і світом контрсекулярним. 

Автори розбили книгу на п'ять розділів. Перший розділ присвячений розумінню секуляризації, методології дослі-
дження та викресленню основних віх розвитку секуляризаційних вчень. У другому розділі більш конкретно говорить-
ся про роль секуляризаційних тенденцій на певних етапах становлення західної цивілізації. Третій розділ присвяче-
ний процесу раціоналізації християнської традиції, ролі церковних соборів у становленні специфічної західної раціо-
нальності та урбанізації Європи. Четвертий розділ- це розділ, де автори висловлюють свої думки, сумніви та побою-
вання щодо секуляризаційних процесів у певних регіонах світу і чи можливі ці процеси взагалі. В останньому розділі 
(він вирізняється футурологічними інтенціями) говориться про можливі наслідки зіткнення різних політичних та світо-
глядних систем, що мають діаметрально протилежні уявлення про роль секуляризації у суспільстві. Окрему увагу 
приділено багатовекторності ризиків, з якими стикається сучасне суспільство. Як приклад, автори приводять східно-
український конфлікт.  

Загалом, монографія охоплює досить широке коло дуже делікатних питань, і автори правильно говорять про те, 
що сьогодні у суспільному житті є важливим зміни у мисленні, світосприйнятті, сфері цінностей. 

На жаль, методика викладання матеріалу, передбачає вживання у монографії термінології, відомій вузькому колу 
спеціалістів. Тому вона, на думку рецензента, буде цікава тільки фахівцям з філософії, релігієзнавства, політології і 
особливо з конфліктології. Було б доцільно завершити монографію словником термінів, пов'язаних із секуляризацій-
ними процесами. В цілому, монографія поставила питання про майбутнє багатовекторності розвитку суспільства. 
Йдеться мова про системні, масштабні і дуже швидкі трансформації, які зачеплять не тільки християнський світ, а й 
інші світоглядні системи. Автори монографії правильно називають цей процес секулярною революцією, наслідки 
якої можуть привести до створення у світі нових суспільно-політичних та світоглядних систем, нового суспільства з 
зовсім іншим мисленням та сприйняттям дійсності.  
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