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СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ПАЛОМНИЦТВА 

 
Паломництво – це невід’ємна частина релігійного життя і, як явище, 

зародилося ще в дохристиянську епоху. У контексті сучасності воно набуло 
особливого змісту. Це не тільки можливість поклонитися Святиням для вірних, які 
ведуть духовний спосіб життя, але і допомога тим, хто шукає утвердження у вірі. 
На прикладі Святої землі можна побачити, що долаючи нелегкий шлях, тисячі 
віруючих у всі часи, зі всіх куточків світу йшли в Єрусалим, щоб доторкнутись до 
Благодаті. Паломництво – це більше ніж туризм, що будується лише на 
зовнішньому інтересі. Головне завдання паломництва – наблизити людину до 
спасіння душі. 

Сьогодні, як і багато століть тому, релігійні переконання є одним з головних 
мотивів паломницьких подорожей. Сенс паломництва визначається характером 
релігійної свідомості. Віруючий розглядає Бога як деякий потойбічний початок, 
що знаходиться в зовсім іншій реальності, ніж віруючий. Але об’єктом поклоніння 
він може бути тільки в тому випадку, якщо даний віруючому у звичних йому 
умовах життя. Це з’єднання потойбічності і посейбічності, і постає як священне 
місце, місце перебування Бога. Воно й стає об’єктом поклоніння віруючих. 
Паломництво має внутрішній духовний вимір. Паломницькі подорожі мають зміст 
лише тоді, коло переміщення по місцевості супроводжуються духовним 
зростанням. Безпосереднім спонукальним мотивом паломництва виступає 
особисте переконання в необхідності прилучення до благодаті і святості, приклад 
одновірців, релігійна норма або ж порада духовної особи. 

У наше століття технічного прогресу, зворотною стороною якого є 
нехтування духовністю – паломництво, як спосіб відновлення гармонізації 
духовного світу людини, набуває особливого світоглядного сенсу. Якщо 
знайомство з культурою здатне розвинути в людині естетичні почуття, зробити 
його більш піднесеним, більш комунікабельним у нашому світі, то паломницька 
мандрівка ставить перед собою більш глобальні завдання. Вищою метою 
подорожей стає саме духовний контакт з Абсолютом через спілкування зі 
святинею, яка є його втіленням. Результатом цих подорожей є перш за все 
духовне оновлення, самовдосконалення індивіда. 

Сьогодні паломництво є вагомим фактором у формуванні економічної, 
соціальної, політичної, релігійної сфер життя суспільства, і заслуговує як на 
науково-теоретичне дослідження, так і на впровадження у сферу туристичної 
діяльності. 
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СОЦІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕЛІГІЇ 

 
Соціологія релігії – одна з багатьох наук, що займаються вивченням 

релігійного феномена у різних його аспектах. Не лише соціологи, але й історики, 
філологи, психологи, в принципі – усі вчені, які мають справу з людиною та її 
культурою, так чи інакше у своїх дослідженнях торкаються релігії. Але до 
релігієзнавства відносяться лише ті науки, предмет яких становить саме релігія і 
тільки релігія. До їх числа поряд із соціологією релігії відносяться психологія 
релігії, історія релігії, що являють собою самостійні наукові дисципліни. 

Релігія – явище складне, багатошарове. Вона інтегрована у різні сфери 
життєдіяльності людини. Звідси – можливість і необхідність різних підходів, 
методів її досліджень, звідси – така характеристика релігієзнавства, як його багато 
дисциплінарність 

Вивчаючи релігію, соціологія визнає її як існуючий соціальний факт, 
підсистему суспільства, що погоджена з ним (суспільством) і справляє певний 
вплив на життєдіяльність і розвиток цього суспільства, на поведінку і взаємодію 
окремих індивідів на різних рівнях. Вивчається також і зворотний зв’язок, тобто ті 
тенденції і динаміка змін у релігії, що відбуваються під впливом змін у 
суспільстві. У релігійних уявленнях, образах, віронавчальних текстах на свій 
специфічний спосіб закодовано історично вироблені людством типи суспільних 
відносин, норми і правила поведінки. Вони актуалізуються з різною силою, 
залежно від конкретно-історичних умов. Релігія є органічною складовою 
суспільної структури, вона взаємодіє з іншими її складовими, сферами і формами 
життєдіяльності суспільства, впливає на суспільство і процеси, що в ньому 
відбуваються. Цей вплив здійснюється через церкви, релігійні організації, 
об’єднання віруючих, через релігійну ідеологію, масову релігійну свідомість. Усі 
ці компоненти складають соціальний інститут релігії. Вони мають соціальні 
виміри і доступні як теоретичному аналізу, так і емпіричному спостереженню. 

Релігія була й залишається сьогодні важливим чинником у розвитку будь-якої 
цивілізації. Її місце в житті того чи іншого соціуму визначається різними 
обставинами: рівнем розвитку суспільства, суспільної свідомості, культури, 
традиціями, впливом суміжних соціально-політичних утворень (наприклад, 
Візантія і Київська Русь). У сучасному світі роль релігії досить значна, хоча треба 
мати на увазі, що багато що залежить від вміння тієї чи іншої релігії адаптуватись 
до сучасних реалій в швидкоплинному сучасному світі. 
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