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ХРИСТИЯНСТВО В ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОГО КІНЕМАТОГРАФУ 

 

Кінець XX початок XXI ст. характеризується появою фільмів, у яких виразно 

простежується релігійна проблематика. Завдяки масштабним і вдалим PR-акціям, 

вони часто демонструються в кінотеатрах, по телебаченню, успішно 

реалізовуються в магазинах та на ринках. Але чи справді існує попит і чому на 

такого роду роботи? Яке середовище зародження релігійних кінофільмів і що 

спричинює їх появу? Які саме духовні проблеми у них порушуються? Чи здатні 

ми оцінити фільми з морально-етичної точки зору за їх наслідками у свідомості й 

підсвідомості масового глядача? 

Кіно – один з наймогутніших засобів впливу на психіку глядача. Переповнені 

зали кінотеатрів, багаторазові аншлаги, жваві дискусії в ЗМІ, зокрема, на форумах 

Інтернету констатують неабиякий інтерес до релігійних фільмів. Це свідчить про 

невдоволену внутрішню потребу багатьох людей у високоякісному релігійному 

продукті, в їх намаганні шукати істину й відповіді на численні життєві питання: чи 

існує Бог і хто Він?; хто ми такі?; в чому сенс життя?; що є за межею смерті? Також 

регулярно проводиться Міжнародний католицький фестиваль християнських 

фільмів і програм, на якому й Україна представляє свої творчі роботи. 

Без сумніву, поява релігійних фільмів, по-перше, служить розвитку 

церковного життя: щоб церква намагалася не так засудити, як зрозуміти 

світобачення й погляди своїх недоброзичливців, чи, зрештою, ворогів, була 

живою творчою інституцією. По-друге, вони можуть цілеспрямовано 

направлятися на дискредитацію християнських цінностей і моралі, наприклад, 

шляхом «розбавлення» різними вченнями християнства, репрезентованого 

церквою, як засобу порятунку в сучасному світі. Історичний досвід 

незнищенності християнства, яке постійно відроджується, свідчить про те, що 

такі удари тільки консолідують віруючих, іншими словами, дозволяють їм 

ставати сильнішими й оновлюватись у Дусі. 

Отже, релігійна проблематика в сучасному кіно – це і органіка, і провокація. 

Органіка, бо випливає з сучасної епохи та її криз і об’єктивно висвітлює духовне 

й моральне становище людей. Провокація, бо навмисно, інколи, певними силами, 

що цілеспрямовано діють в напрямку регресу, засіває сумніви, зневіру, культивує 

фальшиві цінності, стимулює розбрат між віруючими, служить зброєю боротьби 

проти релігії, чи навпаки. За спостереженнями, на прикладі кількох відомих 

фільмів («Ісус» 1979 р., «Мойсей» 1956 р.), релігійні теми є популярними, однак 

вони за своєю природою несумісні з розважальною індустрією, а покликані 

спонукати до мислення, зосередження на власному серці, до богошукання й 

богопізнання. 
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