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Christianity and Ukrainian Society at the Edge of Millennia
The short-term grant was received in 1999 for the writing of some (initial) part of the monograph
“ Christianity and Ukrainian Society at the Edge of Millennia” (the final title may be changed).
The monograph is aimed in clarification of the new role of religion in post-totalitarian Ukrainian
society and of the tasks of Christian church in the secularized, pluralistic, and post-modern
world.
There were written the introduction to the monograph and drafts of several chapters or parts of
the book. In the process of further writing it became clear that the material should be reorganized
and the conception of the monograph should be reconsidered. The decision was made to cut
down a political part of the monograph in order to concentrate on the phenomenon of modern
religiosity and new trends in Western and Eastern Christianity. As a result, the completed part of
the monograph has the following structure now:
Introduction
Chapter 1. Christianity and the axis of the historical time
Apocalypse of post-modernity
Communism and its winners
That incomprehensible Yoachim
The history of the Church from the point of view of evolution
Restraining of antinomies
Chapter 2. Morality, freedom, Church
The norm-changing and norm-defending roles of the Church
Morality and freedom: the broken dialectics
Morality and freedom in the Ukrainian context

In the text:
•
•
•
•
•
•
•
•

the phenomenon of the present interest towards apocalyptic visions of the future is
analyzed
the spiritual dimension of the battle with communism is emphasized and the warning
against triumphalism in the Church is expressed
the new (or well-forgotten old) vision on secularism is presented and the religious
meaning of secularism/atheism is emphasized
the historical evolution of the Church with regard to religious freedom is examined with
the importance of the latter strengthened
some general philosophical considerations on the "play of antinomies" are given
an importance of the norm-changing role of the Church is highlighted and a danger of
exclusiveness of its norm-defending role is revealed
dialectical inter-dependence of morality and freedom in the history of Christianity is
shown
typical models of anti-freedom attitudes of Ukrainian clergy and faithful are analyzed.

I used my internship in the Catholic University of Nejmegen, The Netherlands, for searching of
materials needed. There have been also written drafts of the text for the following chapters of the
book including those on the typical stereotypes in evaluation of the religious trends in Eastern
and Western Christianity, nature of the modern religiosity, interdependence of different branches
of Christianity and the need of ecumenical approach to the new challenges of religious life.
The monograph is to be completed till the end of the year.
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Християнство й українське суспільство на зламі тисячоліть
Короткотерміновий ґрант 1999 року було призначено для написання монографії під
умовною назвою “ Християнство й українське суспільство на зламі тисячоліть” .
Монографія покликана прояснити нову роль релігії в посттоталітарному українському
суспільстві та завдання Церкви у секулярному, плюралістичному й постмодерному
суспільстві.
Було написано вступ до монографії й кілька глав і частин книги. В процесі подальшого
писання стало очевидно, що матеріал мені треба реорганізувати, а концепцію монографії переосмислити. Мною було прийнято рішення вилучити політичну частину монографії,

щоб сконцентруватися більше на феномені сучасної релігійності та нових тенденціях у
західному й східному християнстві. В результаті та частина монографії, яку вже
завершено, має сьогодні таку структуру:
Вступ
Розділ 1. Християнство й вісь історичного часу
Апокаліпсис епохи постмодерну
Комунізм і його переможці
Той незбагненний Йоаким
Історія Церкви з точки зору еволюційного процесу
Час упокорення антиномій
Розділ 2. Мораль, свобода, Церква
Нормотворча й нормозахисна функції Церкви
Мораль і свобода: розірвана діалектичність
Мораль і свобода в українському контексті
У тексті:
•
•
•
•
•
•
•
•

проаналізовано феномен сучасної зацікавленості апокаліптичними візіями
майбутнього
підкреслено важливість духовного аспекту боротьби з комунізмом і висловлено
застереження щодо тріумфалізму в Церкві
представлено нове (чи добре забуте старе?) бачення секуляризму й наголошено на
релігійному значенні секуляризму/атеїзму
простежено історичну еволюцію Церкви з точки зору релігійної свободи й
наголошено на щораз більшому значенні останньої
подано деякі загальнофілософські міркування щодо "гри антиномій"
підкреслено важливість нормотворчої ролі Церкви й висловлено пересторогу щодо
виключності лише нормозахисної її ролі
показано діалектичну взаємозалежність моралі та свободи в історії християнства
проаналізовано типові моделі підозріливого ставлення українського духовенства й
вірних до свободи.

Зокрема, пошук матеріалів здійснювався мною і під час 5-тижневого стажування в
Інституті східнохристиянських досліджень при Католицькому університеті Неймеґену в
Голландії. Надруковано також заготовки до наступних розділів книги, зокрема щодо

типових стереотипів при оцінюванні релігійних процесів у східному й західному
християнстві, природи сучасної релігійності, взаємозалежності різних ілок християнства й
потреби екуменічного підходу до нових викликів релігійного життя.
Монографію має бути закінчено до кінця цього року.

