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У статті осмислюються проблеми релігійної іден тичності 
християн Сходу і Заходу. Аналізується східна ідентичність, яка 
відзначається містичністю і пошаною духовних знань, а також 
західна ідентичність, що характеризується легалістичним, ре-
алістичним розумінням, зосередженим на конкретну дію земної 
людини. 
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Ohirko O. Features of religious identity of Christians of East 
and the West 

The article is dedicated to the problem of religious identity of 
Christians of East and the West. The Author analyzes an east identity 
which is marked mystic and by honors of spiritual knowledge’s, 
and also western identity which is characterized legalistic, realistic 
understanding, concentrated on the concrete action of earthly man. 
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Огирко О. Особенности религиозной идентичности хрис-
тиан Востока и Запада 

В статье осмысливаются проблемы религиозной идентич-
ности христиан Востока и Запада. Анализируется восточная 
идентичность, которая отмечается мистичностью и почетом 
духовных знаний, а также западная идентичность, которая 
характеризуется легалистичным, реалистичным пониманием, 
сосредоточенным на конкретное действие земного человека. 

Ключевые слова: религиозная идентичность, Церковь, храм, 
культ, икона, праздник, литургия. 

Ідентифікація (з латинської мови «identifico» – ототожнюва
ти) – впи сування себе в суспільний контекст за допомогою релігій
них вчень,  символів, норм, приписів і культових правил стає доволі 
актуаль ним способом сучасного самовияву як на особистісному, так 
і гру по вому рівнях. Релігійна ідентичність тлумачиться двояко: як 
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стан спільності уявлень у суспільстві щодо його релігійної сфери і як 
процес формування такої спільності у перехідних суспільствах, що 
перебувають на етапі формування політичних націй. Під релігійною 
ідентичністю треба розуміти певну спільність уявлень членів суспіль
ства про його релігійну сферу. При цьому релігійна ідентичність нації 
може бути як конфесійно гомогенна (з грецької мови – однорідна), 
так і плюралістична [1, с. 128]. 

До головних конфесій в Україні належать: православні, греко-ка
толицькі, римо-католицькі та протестантські церкви. Православних 
і греко-католиків, які належать до одного східного обряду, з римо-
католиками єднають: святі Таїнства (хрещення, миропомазання, спо
відь-покаяння, Євхаристія – Причастя, єлеопомазання-маслосвяття-
соборування, священство і подружжя-шлюб), свята Літургія – Служба 
Божа, Богослужіння, молитви, правди віри, Заповіді Божі, наука Отців 
Церкви, святе Передання, Церковне мистецтво (ікони, образи), вша
нування Богородиці. Протестантів з перечисленими вище конфесіями 
єднає лише свята Тайна хрещення і спогад про Причастя, Заповіді 
Божі, Святе Письмо та наука Ісуса Христа Богочоловіка. 

Особливості східної і західної релігійної ідентичності християн 
мають помітний вплив у формуванні поглядів молоді. Отці Церкви 
навчали: “Lux ex Orient, lex ex Occident” – “Світло зі Сходу, закон 
із Заходу”. Це є ключ до розуміння східної і західної ідентичності. 
Східна ідентичність відзначається містичністю і пошаною духо
вних знань, а західна ідентичність характеризується легалістичним, 
реалістич ним розумінням, зосередженим на конкретну дію земної 
людини. Соборноправність і децентралізація церковної влади на Схо
ді – й, навпаки, сувора централізація влади на Заході. Відомий спір 
між Сходом і Заходом щодо примата Папи Римського як першого між 
рівни ми, чи першого над рівними. На Заході в католицькій Церкві 
Папа – це батько всіх християн, а на Сході в православній Церкві він – 
брат у Христі. Обов’язковий целібат (неодружений стан) священиків 
у західних Церквах і можливе одруження в східних Церквах. Відмін
ності у зовнішньому вигляді духовенства: з відпущеною бородою на 
Сході й, як правило, голення бороди на Заході. Вчення про філіокве (з 
латинської мови «Filioque» – додаток “і Сина” у походженні Святого 
Духа) в католицькій Церкві – від Отця і Сина, а в православних – від 
Отця, або від Отця через Сина. Додаток “і Сина” в Символі віри за
проваджено щойно на соборі в м. Толедо в 589 р. Вчення про чисти
лище в католицькій Церкві, яке не вживається в православних і про
тестантів. Відмінності у будові храмів: на Сході візантійський стиль 
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будови, що містично завершується куполом (банею), що символізує 
небосхил. Це місце, де постійно перебуває Бог, де постійно горить 
“вічне світло” (лампадка). Західні храми будуються у готичному (го
строверхому) стилі, що символізує храм, до якого сходить Бог, коли 
люди приходять на Богослужіння. Грандіозна величина латинських 
храмів є символом, який великий є Господь і якою малою є людина. 
У східній традиції найбільшим культом є культ Пресвятої Трійці, а на 
Заході традиційний христологічний культ, тобто одного Бога. Східні 
християни почувають себе гостями у Божому храмі, перебуваючи у 
частині храму, що зветься храм вірних, а Христос постійно перебуває 
в окремій частині храму-святилищі, що відгороджена іконостасом, 
що є образовим поданням правд віри через ікони Христа, Богородиці, 
святих, апостолів, головних свят року і пророків. На Заході іконоста
си не використовуються. Вірні західного обряду збираються довко
ла престолу, миряни з одного боку, а духовенство напроти, з іншого 
боку, а Христос приходить на престол як гість на зібрання людей. 
Східні християни вшановують Христа утаєного в Кивоті у святили
щі під видами Хліба і Вина, а західні християни виставляють святі 
Тайни для публічного почитання в монстранції під видом прісного 
хліба (оплатка). Ікони в східному обряді не є декоративними образа
ми з реалістичним зображенням особи, а навпаки, представляючи не
реальну, видовжену постать, звертають увагу до її духа. В західному 
обряді радше вживаються образи або об’ємні статуї святих осіб. На 
Сході особливо вшановують Дейзістер: Ісуса Христа, Богородицю та 
Івана Хрестителя, а на Заході замість Предтечі дають земного опікуна 
Спасителя – св. Йосифа. У східних Церквах найчастіше зображають 
ікони Божої Матері з Дитятком Ісусом Христом, а в західних частіше 
зустрічаються образи самої Богородиці. У протестантських Церквах 
ікони, образи традиційно не вживаються. Культ Богородиці однаково 
поширений в католицьких і православних Церквах, але в об’явленнях 
на Сході, зокрема у нас (Почаїв, Крехів, Зарваниця, Гошів) Богороди
ця мовчить, а на Заході (Люрд, Фатіма, Гваделупе, Меджугор’є) по
стійно навчає. У протестантських Церквах такий культ не властивий. 
В католицькій Церкві щодо вшанування Богородиці проголошені до
гмати, яких немає в православній Церкві, а саме: Догмат про Непо
рочне Зачаття Діви Марії від 8 грудня 1854 р. та Догмат про Внебов
зяття Діви Марії від 1 листопада 1950 р. 

 На Сході церковний рік починається вереснем і має найбільше 
свято Різдва Богородиці, а закінчується серпнем – Успінням Богоро
диці, тобто східна релігійна ідентичність українців – постійне вшану
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вання Божої Матері, особливо як Цариці і Покровительки України з 
1037 р. , коли князь Ярослав Мудрий в Києві, в Церкві Благовіщення 
на Золотих Воротах з усім духовенством віддав увесь народ в опі
ку Божої Матері. Найбільшим святом для західних християн є Різдво 
Христове, а для східних – Великдень, Пасха, Воскресіння Господнє 
як торжество перемоги добра над злом, світла над темрявою, правди 
над брехнею, життя над смертю, в якому бере участь вся природа: 
“земленька зі сну збудилась…”. Східна ідентичність більше звернена 
до таїнства Воскресіння Христа Господа, а західна до Боговтілення 
(Бог став людиною). До головних свят року на Сході належить Во
дохреща, Йордан, Богоявлення Господнє, Теофанія, а на Заході його 
взагалі немає, замість нього – свято трьох мудреців, Епіфанія. Тре
тім величним святом Сходу є Воздвиження Чесного і Життєдайного 
Хреста, якого в західних Церквах немає. Західна Церква відзначає 
свято Христа Царя Світу в останню неділю жовтня, якого православ
на Церква не має [2, с. 115]. 

У східних Церквах хрестяться трьома пальцями правої руки тричі, 
щоб возвеличували Пресвяту Трійцю, а в західних – п’ятірнею один 
раз, щоб віддати честь п’яти ранам розп’ятого Хреста. У протестант
ських Церквах не прийнято хреститись. На Божественних Літургіях 
свт. Василія Великого чи Івана Золотоустого на Сході здебільшого 
стоять, співають хором і вклякають на коліна, а на Заході на месі 
Папи Григорія (Двоєслова) сидять, вклякають на коліні, грають ор
гани. У протестантських Церквах співають псалми, слухають Слово 
Боже, моляться нетрадиційними молитвами. В католиків і православ
них вживають церковні молитви, а найчастіше: “Царю небесний”, 
“Отче наш”, “Богородице Діво”, “Вірую” та ін. Суперечка про епікле
зу (прикликання Святого Духа при освяченні) на св. Літургії неодно
разово є причиною неможливості спільної відправи між католиками 
і православними. При відзначенні головних свят православні і греко-
католицькі Церкви дотримуються старого (юліанського) стилю, що 
був встановлений римським імператором Юлієм Цезарем в 46 р. до 
Різдва Христового, а католицькі – нового (григоріанського) стилю, 
що був запроваджений реформою календаря папою Григорієм XIII у 
1582 р. Християн України об’єднують спільні святі: рівноапостольні 
Володимир і Ольга, страстотерпці Борис і Гліб, Антоній і Феодосій 
Печерські, Михайло Чернігівський та інші. 

Західні християни, які представляють Католицьку церкву, нарахо-
вують 45 (46) книг Старого Завіту, а східні християни, тобто право
славні, а також протестанти – лише 38 канонічних книг. Подібно роз
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різняють числення Заповідей Божих на Сході і Заході. У католиків 
десята Заповідь розбита на дві окремі, а в православних і протестан
тів, навпаки, перша Заповідь розбита на дві, тому не збігається їх ну
мерація, хоча зміст залишається незмінним. 

Схід більше наголошує на божественність Христа, а Захід на його 
людську природу. Східна ідентичність полягає у тривалих молитвах, 
строгих постах, а західна ідентичність – набожність до Пресвятої Єв
харистії, короткі Служби Божі, полегшені пости. Молитви на чотках 
на Сході, на вервиці – на Заході. Тривалі покаянні Богослужіння на 
Сході, молитви до Пресвятого серця Ісуса, Марії, хресні дороги, мо
лебні – на Заході. Східна ідентичність сприймає релігію серцем, а 
західна – розумом. Емоційність Сходу і реалістичність Заходу – ось 
суть головних відмінностей. 
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