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ДУХОВНА ТРАДИЦІЯ ЯК ЧИННИК СИНТЕЗУ ЯЗИЧНИЦЬКОЇ 
ТА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ОБРЯДОВОСТІ 

 
Прихід християнства на слов’янські землі не призвів до швидкого зникнення 

язичництва. Хоча християнська віра булла офіційно прийнята у Х ст., але це не 
означало, що весь народ відмовився від стародавньої язичницької (поганської) 
віри й повністю прийняв нову. Розповсюдження християнства супроводжувалось 
його злиттям, синтезом зі стародавніми віруваннями. Язичницькі боги поступово 
злились з християнькими святими і врешті решт втратили свої імена, але передали 
свої функції й атрибути на цих святих. Так язичницький Перун, верховний бог 
східних слов’ян, продовжував шануватися під ім’ям Іллі Пророка. Ця тенденція 
знайшла своє подальше втілення у процесі формування християнських обрядів, 
ритуалів та свят. Православна церква толерантно ставилася до процесу 
пристосування стародавніх вірувань до церковних обрядів, в результаті чого вони 
збереглися у більшій мірі і сьогодні.  

Свято Нового року. Звичай святкування нового року, а точніше нового 
сонячного циклу, прийшов до нас з часів первісного ладу, з язичницьких релігій. 
Сонце для наших предків було головним божеством, від якого залежали світло і 
тепло, тобто основні умови життєдіяльності. Спостереження людей за небесним 
світилом та визначення дня, що починав збільшуватися (на сьогодні – це 23 
грудня), привело їх до думки відзначати цю важливу подію, вшановуючи таким 
чином Бога Сонця. А від давньої назви сонця – «Коло» походить велика кількість 
слів української мови, що свідчить про його особливе – божественне – 
походження. Зокрема, слово Коляда (коло да) – це первісна назва Різдва. Адже в 
християнство – головну релігію Європи, Америки і Австралії, поступово 
перейшло більшість язичницьких обрядів, а народження Ісуса Христа поєдналося 
з початком нового року – нового сонця. 

В часи язичницької культури наші предки задобрювали різноманітних богів і 
духів жертвоприношеннями (в основному, продуктами), які розвішувалися на 
деревах. Дерева для цього вибиралися вічнозелені (символ постійного, 
невмирущого життя) і хвойні, бо вважалось, що хвоя відганяє злих духів (випари 
хвої мають бактерицидні властивості). Згідно цієї традиції, хвойне дерево чи 
гілочки цього дерева є обов’язковими атрибутами сучасного Нового року, а 
продукти для духів стали в наш час смачними подарунками для дітей та 
декоративними прикрасами, які приносять естетичну насолоду. 
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МОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЯК ПРОБЛЕМА ПРИКЛАДНОЇ ЕТИКИ  

 
Етика туризму – це різновид прикладної етики, яка регулює відносини між 

людьми у сфері туристичної діяльності. Під час подорожі людина не просто 
перебуває в якомусь середовищі – природному чи урбанізованому, вона завжди 
вступає в певний контакт з довкіллям. Як буде здійснюватися цей контакт, 
залежить не лише від рівня організації індустрії туризму, а й від самої людини. 
Екологія як наука вивчає взаємовідносини людського суспільства і його діяльності 
в сфері туризму в навколишньому середовищі. Характеристика екологічного 
сюжету в системі туризму буде не повною, якщо не звернути увагу на подвійну 
роль людини в цій системі: людина-споживач послуг туризму і людина-працівник 
індустрії туризму. Тому доречне обговорення проблеми екологізації свідомості 
людини, її ставлення до природного середовища. 

Колись Ч. Дарвін сказав, що людина відрізняється від мавпи наявністю точки 
зору. Свідомість – це головне, що виокремлює людину в світі живих істот. Але є 
ще одна ознака, що підносить людину як особистість, – це наявність або 
притаманність їй моральної свідомості. Мораль, як правило, «замикають» лише на 
регуляції відносин між людьми. Однак, сучасна людина почала активно 
поширювати її дію на регуляцію своїх відносин з усім живим на Землі. Якщо 
говорити про працівників туризму, то сьогодні, на жаль, немає впевненості в тому, 
що вони мають достатній освітній і культурний рівень, щоб сприяти процесу 
екологізації моральної свідомості «масового туриста». Першим кроком у цьому 
напрямку було створення «Глобального етичного кодексу туризму». Положення і 
вимоги кодексу адресовані в першу чергу працівникам туристської сфери. Але 
моральні вимоги повинні бути адресовані і туристам. Про їхню поведінку часто 
говорять, що вона буває важко керованою, невгамовною. З нашого погляду, є сенс 
у створенні «Екологічної пам'ятки туриста», в якій слід розповісти про 
особливості природного чи урбанізованого середовища, його стан, пам'ятки і 
зазначити при цьому необхідність дбайливого ставлення до довкілля.  

Отже, туризм через свій специфічний зв'язок з соціальним і природним 
середовищем обов'язково наповнюються моральним змістом. Туристичний 
соціально-культурний простір середовище специфічне – людські зв'язки там 
здебільшого тимчасові, що пов'язано з необхідністю набуття відповідальності за 
встановлені контакти і підвищеною толерантністю, як до членів туристської 
групи, так і до представників туристської індустрії та до місцевого населення. Але 
разом з тим моральні проблеми туризму – це й екологічні проблеми, тому золоте 
правило моральності – «чини щодо інших людей так, як би ти хотів, щоб діяли 
стосовно тебе», трансформується згідно з розширенням множини об'єктів 
застосування цього правила. Екологізація моралі постає важливим чинником 
«унормування та гармонізації людиною своїх взаємин з довкіллям». 
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