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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Сьогоднішній етап соціокультурного розвитку 

незалежної України характеризується суттєвими перетвореннями в різних 

сферах суспільного життя, перебудовою на демократичних засадах взаємин 

держави і громадянського суспільства, державних інститутів та релігійних 

об’єднань. Визначення напрямків та пріоритетів політики держави щодо 

релігійних організацій з метою досягнення суспільної та міжконфесійної 

злагоди, утвердження толерантності як основи міжлюдських стосунків, 

нормалізації життя українського соціуму потребує звернення до зарубіжного 

досвіду вирішення питань у цій сфері. Особливий інтерес, в умовах соціальних 

перетворень в Україні, представляє розгляд специфіки відносин між інститутами 

громадянського суспільства і новими релігійними рухами. Одним з інститутів, 

який докладає значних зусиль у впливі на позиції держави та суспільства 

відносно діяльності неорелігій, є антикультовий рух. 

В сучасних умовах антикультовий рух є явищем багатогранним. 

Представники антикультового руху намагаються досягти підтримки з боку 

державних органів по обмеженню діяльності нових релігійних рухів. В процес 

протидії можуть залучатись представники традиційних конфесій та 

громадянського суспільства, що займаються питаннями взаємодії релігійних та 

державних органів. Але слід врахувати, що зусилля антикультового руху по 

обмеженню прав і свобод віросповідання за допомогою правової дискримінації 

нових релігійних організацій можуть мати негативні наслідки як для 

традиційних конфесій, так і держави. 

Актуальність дослідження антикультового руху в українському 

релігієзнавстві пояснюється відсутністю його аналізу як одного з можливих 

проявів нетерпимості на основі релігійних переконань. Враховуючи специфіку 



діяльності його представників, це надасть можливість передбачати та запобігати 

розгортанню конфліктів між антикультовим рухом та адептами неорелігій. 

Конфлікт “антикультовий рух - нові релігійні рухи” може спровокувати і 

міжконфесійні протистояння, що загрожуватиме національній безпеці.  

Важливо відмітити, що аргументація, котра використовується як 

прихильниками, так і противниками нових релігійних рухів на пострадянському 

просторі в основному співпадає з позицією західних дослідників. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана в межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка “Модернізація суспільного розвитку 

України в умовах світових процесів глобалізації”, науково-дослідної теми 

філософського факультету № 11БФ041-01 “Філософсько-світоглядні та 

політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства”, науково-

дослідницької тематики кафедри релігієзнавства філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

проведення релігієзнавчого аналізу соціальних передумов виникнення та 

сутності антикультового руху. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення ряду 

взаємопов’язаних основних дослідницьких завдань: 

- здійснити аналіз наукового доробку зарубіжних та українських 

дослідників антикультового руху і уточнити змістовне значення основних 

термінів; 

- проаналізувати процес виникнення та становлення антикультового руху в 

США; 



- виявити особливості функціонування антикультового руху в країнах 

Європи; 

- визначити та охарактеризувати методи протидії новим релігійним рухам; 

- дослідити вплив антикультового руху на державні органи по обмеженню 

діяльності нових релігійних рухів. 

Об’єктом дослідження є антикультовий рух в сучасних соціокультурних 

умовах. 

Предметом дослідження є сутність, форми та особливості 

функціонування антикультового руху. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Антикультовий рух є 

явищем північноамериканським та західноєвропейським. При дослідженні 

даного феномену залучені наукові праці з досліджень нових релігійних рухів. 

Серед існуючих досліджень антикультового руху можна виокремити кілька 

блоків. 

Першим блоком є соціологічні концепції та дослідження нових релігійних 

рухів, культів. Серед них найбільш важливими є роботи Е.Арвек, Е.Баркер, 

Е.Галахера, Л.Доусона, Б.Заблоцкі, Д.Коуна, Дж.Криссидеса, Дж.Люіса, 

Т.Міллера, Дж.Саліби. Показовими в цьому аспекті є праці відомих в 

православному середовищі таких авторів, як: О.Дворкін, А.Кураєв, В.Чернишев 

та протестантських теологів Й.Агард, Т.Гандоу, Дж.Макдауелл, У.Мартін, 

Дж.Стюарт, Ф.-В.Хаак та ін. Однак конфесійний підхід до визначення поняття 

“культ”, заснований на вченні тієї чи іншої релігії, робить дані дослідження 

обмеженими. 

До наступного блоку досліджень антикультового руху залучені праці 

Е.Баркер, Д.Бромлі, С.Дарнелл, М.Інтровіньо, Д.Коуна, Дж.Криссидеса, 

Г.Мелтона, Дж.Хаддена, Е.Шюпе. При аналізі наукових доробків відповідних 

дослідників, було визначено методологічну основу дослідження, уточнено 

понятійний апарат у вивченні антикультового руху, виявлено процес 



виникнення та становлення антикультового руху, визначено його елементи та 

функції. 

Важливий обсяг літератури становлять праці психологів-антикультистів, 

що розглядали культи як організації, котрі займаються неетичними методами 

впливу на свідомість людини. До цих дослідників відносяться депрограмісти та 

консультанти щодо виходу з культу - К.Гарвей, К.Джиамбалво, Ф.Зімбардо, 

Ф.Конвей, М.Лангоун, Р.Ліфтон, Т.Патрік, М.Сингер, Дж.Сігельман, С.Хассен. 

Звернення до робіт даних дослідників, дозволило уточнити теоретичні 

положення та засади антикультового руху. 

Серед російських дослідників аналізом антикультового руху займались 

Є.Балагушкін, М.Вершинін, Є.Волков, М.Гордус, С.Дук’ян, Є.Егільський, 

С.Іваненко, І.Кантеров, Р.Конь, В.Мартинович. Вони розглядають 

взаємовідносини між традиційними конфесіями і новими релігійними рухами та 

вплив на їх взаємовідносини антикультового руху. Аналізується 

функціонування антикультового руху в сучасній Росії та пропонується 

досліджувати його як окреме явище у взаємозв’язку з релігією. 

В контексті вивчення сутності антикультового руху важливе значення 

мало звернення до науково-теоретичних праць І.Богдановського, Т.Горбаченко, 

Н.Дудар, В.Єленського, О.Карагодіної, А.Колодного, І.Кондратьєвої, 

Л.Конотоп, В.Лубського, О.Марченка, О.Предко, О.Сарапіна, Г.Середи, 

В.Титаренко, Л.Филипович, Є.Харьковщенка, З.Швед. 

Складність, внутрішня суперечливість предмета дослідження, 

необхідність вирішення поставлених у роботі дослідницьких завдань зумовили 

потребу у використанні цілого комплексу методів та принципів дослідження: 

семантичного методу, за допомогою якого було уточнено зміст ідей і основних 

понять; структурно-функціонального, що дозволив виявити сутнісні елементи 

та функції антикультового руху; історичного, який дав змогу дослідити 

виникнення, формування та розвиток антикультового руху у хронологічній 



послідовності з метою виявлення його внутрішніх та зовнішніх зв’язків, 

закономірностей та суперечностей; компаративного аналізу, за допомогою 

якого вдалось порівняти північноамериканський та європейський 

антикультовий рухи. У дисертації застосовано принципи об’єктивності, 

світоглядно-конфесійної неупередженості, толерантності. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українському 

релігієзнавстві на основі аналізу підходів до антикультового руху, представлено 

системне осмислення цього явища, його становлення, розвиток, сучасний стан і 

вплив на врегулювання діяльності нових релігійних рухів в сучасному 

суспільстві. Наукова новизна дослідження конкретизується в наступних 

положеннях, які виносяться на захист: 

Вперше: 

- в українському релігієзнавстві на основі аналізу дослідницької 

літератури виявлено, що антикультовий рух проявив себе, в основному, в США 

та Європі. Показано, що антикультовий рух це складне соціальне явище, яке 

містить у собі як позитивні, так і деструктивні тенденції та встановлено його 

соціальну базу. Доведено, що системного та цілісного антикультового руху в 

Україні не існує - є лише його окремі прояви;  

- обґрунтована наявність двох напрямків у протистоянні неорелігіям - 

антикультового та контркультового рухів. Дано визначення антикультового та 

контркультового рухів. Антикультовий рух - форма діяльності окремих осіб, 

різних об’єднань (груп, організацій) та, в деяких випадках, представників 

державного апарату, на основі суб’єктивних або комерційних мотивів, 

спрямованої на заборону або обмеження діяльності нових релігійних рухів 

(культів). Специфічною рисою антикультового руху є його світський характер. 

Контркультовий рух - це критика та протидія культам на основі віроповчальних 

положень традиційних конфесій (переважно християнських). 

Уточнено: 



- умови виникнення антикультового руху в США: неприйняття 

суспільством нового способу життя в межах нових релігійних організацій, що 

загрожувало традиційним цінностям; випадки протиправної поведінки в 

діяльності лідерів нових релігійних рухів; відмова значної кількості молоді від 

навчання, кар’єри на користь доктринальним положенням та вказівкам 

харизматичних лідерів нових релігійних рухів; навмисне зображення нових 

релігійних рухів у негативних відтінках зацікавленими особами, котрі 

отримували від цього комерційну вигоду; 

- основні етапи розвитку антикультового руху: становлення; 

внутрішнього пристосування; міжнародного розширення; 

- що європейський антикультовий рух отримав організаційну, ідейну та 

теоретичну підтримку від антикультових організацій США. Показано спільне та 

особливе у функціонуванні антикультового руху США та європейських країн. 

Спільними ознаками є теоретичні положення антикультового руху: уявлення, 

що всі без виключення нові релігійні рухи є деструктивними за своєю 

природою; вступ до нового релігійного руху і перебування в їх складі є 

наслідком застосування лідерами нових релігійних рухів контролю свідомості; 

необхідність у відновленні та лікуванні послідовників нових релігійних рухів. 

Особливе полягає у практичній площині. Антикультовий рух в США формою 

своєї діяльності обрав використання психологічних методів по виведенню особи 

з нових релігійних рухів та подання до суду позовних заяв проти нових 

релігійних рухів. В європейських країнах антикультовий рух протидіяв новим 

релігійним рухам на законодавчому рівні, створенням відповідних нормативно-

правових актів, де виключалась можливість реєстрації та діяльності нових 

релігійних рухів. Особливістю європейського антикультового руху є його тісна 

співпраця з традиційними конфесіями; 

- що антикультовий рух обмежує права на вільне сповідування будь-якої 

релігії застосуванням методів депрограмування та консультування щодо виходу. 



Набуло подальшого розвитку: 

- розуміння антикультового руху в контексті державно-конфесійних 

відносин. Доведено, що антикультовий рух в США, на відміну від 

європейського, не мав впливу на державні органи по забороні діяльності нових 

релігійних рухів. В європейських країнах не існує одностайної позиції щодо 

залучення представників антикультового руху до процесів регламентації 

діяльності нових релігійних рухів. 

Теоретичне і практичне значення дослідження полягає у тому, що 

матеріали, теоретичні положення і висновки дисертації можуть бути 

використані у подальших дослідженнях проблем соціальної філософії, 

соціології релігії, психології релігії, державно-конфесійних відносин, при 

підготовці навчально-методичної літератури і спецкурсів з релігієзнавства. 

Матеріали роботи можуть бути корисними для організації діалогу між 

традиційними конфесіями і новими релігійними рухами. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором 

самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження 

оприлюднені автором у доповідях і повідомленнях на всеукраїнських та 

міжнародних наукових конференціях, зокрема: на всеукраїнській науковій 

конференції “Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук” (17 грудня 

2011 р., м. Дніпропетровськ); міжнародній науковій конференції “Дні науки 

філософського факультету - 2012” (18-19 квітня 2012 р., м. Київ); всеукраїнській 

науково-теоретичній конференції “Філософія в умовах сучасних 

соціокультурних викликів” (11-12 жовтня 2012 р., м. Черкаси); ІІ всеукраїнській 

науковій конференції з міжнародною участю “Сучасні соціально-гуманітарні 

дискурси” (20 жовтня 2012 р., м. Дніпропетровськ); міжнародній науковій 

конференції “Дні науки філософського факультету - 2013” (16-17 квітня 2013 р., 



м. Київ); міжнародній науковій конференції “Дні науки філософського 

факультету - 2014” (15-16 квітня 2014 р., м. Київ); всеукраїнській науково-

практичній конференції “Релігієзнавство в Київському університеті: 

Інституційний та персональний виміри” (22 вересня 2014 р., м. Київ). 

Результати дослідження доповідались і обговорювались на науково-

теоретичних семінарах кафедри релігієзнавства філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні наукові результати дослідження відображено в 13 

публікаціях автора, 5 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях ДАК 

Міністерства освіти і науки України, 1 у збірнику, котрий входить до 

наукометричних баз, і 7 тезах виступів, опублікованих у матеріалах 

конференцій. 

Структура дисертаційного дослідження зумовлена метою і логікою 

дослідження та відображає послідовність вирішення поставлених завдань. 

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків і списку 

використаних джерел. Обсяг дисертації (без списку використаних джерел) - 158 

сторінок, загальний обсяг дисертації - 183 сторінки. Список використаних 

джерел займає 25 сторінок і містить 223 найменування, з них 119 іноземними 

мовами. 



РОЗДІЛ 1. 

ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИКУЛЬТОВОГО РУХУ 

1.1. Аналітичний огляд дослідницької літератури з проблем 

антикультового руху 

Світовий досвід у вивченні антикультового руху (АКР) вперше був 

накопичений американськими і західноєвропейськими вченими, які прагнули 

дослідити причини його появи та специфіку діяльності у зв’язку з виникненням 

нових релігійних рухів (НРР) в 60-70-х роках ХХ ст. Поширення нових релігійних 

рухів активізувало суспільні сили, котрі ставлять собі за мету протидію новим 

релігіям. Найважливішою силою, що протистоїть НРР, є антикультовий рух. 

Представники АКР наголошували, що багатовікові релігійні засади суспільного 

устрою, які ґрунтувались на християнській традиції, похитнулися внаслідок 

пропагування оманливого прозелітизму новими релігійними рухами. 

Антикультовий рух є явищем північноамериканським та 

західноєвропейським, що обумовило вибір джерельної бази дослідження, 

котру, в значній мірі, складають праці провідних англо-американських 

релігієзнавців. Багато корисних публікацій, присвячених новим релігійним 

рухам та антикультовому руху, містяться також в наукових журналах з різних 

спеціальностей соціальних наук, історії та релігієзнавства. Значна кількість 

цінних статей з проблем антикультового руху опубліковані в таких наукових 

журналах: “Журнал наукового вивчення релігії”, “Огляд релігійних досліджень”, 

“Соціологія релігії” та в журналі присвяченому новим релігіям “Nova Religio”. 

Під час написання дисертації використовувались роботи Е.Арвек[111, 112, 

113], Є.Балагушкіна[4, 5], Е.Баркер[6, 7, 114, 115, 116, 117], Е.Галахера[150], 

Л.Доусона[141, 144], Б.Заблоцкі[188, 219, 220], І.Кантерова[48, 49, 50, 51], 



Д.Коуна[136], Дж.Криссидеса[127, 128, 129, 130], Дж.Люіса[172, 173, 174, 175], 

Т.Міллера[187], Дж.Саліби[198], в яких розглядаються методологічні питання, а 

саме - термінологія та проблеми, які виникають у зв’язку з діяльністю нових 

релігій в суспільстві, що є досить важливими для розуміння антикультового 

руху. 

В роботах Е.Баркер описано різноманітність нових і нетрадиційних релігій, 

що автором названо “релігійний калейдоскоп”. За її визначенням, нові релігійні 

рухи - це релігійні новоутворення, котрі виникли після другої Світової війни і 

пропонують релігійний та філософський світогляд або засоби, за допомогою 

яких можна досягти будь-якої вищої цілі, наприклад, трансцендентного знання, 

духовного просвітлення, самореалізації або істинного розвитку[7]. Дослідниця 

розробила класифікації нетрадиційних релігійних вірувань й заснованих на них 

нових культів. В її відомих працях: “Наукове дослідження релігії? Ви, мабуть, 

жартуєте!”[6], “Нові релігійні рухи: практичне введення”[7] проголошується, що 

основною специфікою нетрадиційних релігій є їх походження, яке автор 

тлумачить як один з продуктів духовного пошуку молоді. Культи (крім цього 

терміну, для позначення сучасних релігійних новацій вона також широко вживає 

термін “нові релігійні рухи”), на її переконання, є винятково релігіями першого 

покоління віруючих, а всі інші їх особливості визначає саме демографічний 

склад нових релігійних спільнот. Адже від молодої людини лідери 

нетрадиційних релігійних громад можуть вимагати більшого часу й сил, ніж від 

людей більш зрілого віку. На дуику Е.Баркер, нові релігійні рухи мало готові 

адаптуватися до навколишніх соціально-політичних обставин і йти на 

компроміси із суспільною більшістю, оскільки молодим людям, з яких 

переважно складаються культові громади (і більшість яких, окрім того, є 

вихідцями з високоосвічених та матеріально забезпечених шарів суспільства), 



властиве тверде переконання, що лише вони володіють остаточною 

істиною[116]. Характеризуючи культи і нетрадиційні релігійні рухи, англійська 

дослідниця особливо відзначає серед властивих їм рис екзотичне походження 

та міру залученності до релігійної громади. Ця екзотичність привертає до них 

суспільну увагу й іноді ініціює впровадження нового культурного стилю життя. 

Майже всім культам властиві ще дві ознаки: діяльність на міжнародному рівні і 

наявність харизматичного лідера. Розглядаючи специфіку еволюції сучасних 

нетрадиційних релігійних громад, Е.Баркер показала обмеженість (а іноді й 

неадекватність) класичної веберівсько-трьольчівської теорії про неминуче 

перетворення культів в напрямку від секти до церкви[13]. В цю схему розвитку 

не вписується переважна більшість спостережуваних нині різноманітних нових 

релігійних груп, інститутів і рухів, адепти яких не прагнуть надавати своїм 

громадам чіткі структурно-організаційні межі. Т.Міллер в збірнику 

“Американські альтернативні релігії”[187], розглядаючи історію та доктрини 

близько сотні НРР, пропонує вживати поняття “альтернативна релігія” замість 

таких понять, як “культ” та “секта”, котрі є найбільш поширеними у позначенні 

нових релігійних утворень, що несуть у собі негативний контекст. На його думку, 

поняття “альтернативна релігія”, яке не має оціночних конотацій, найбільш 

вдало відображає позначення тих релігійних громад, котрі пропонують нові 

способи досягнення духовного вдосконалення. І.Кантеров в книзі “Нові релігійні 

рухи (вступ до основних концепцій та термінів)”[49] замість вживання понять 

“секта” та “культ” пропонує термін “новий релігійний рух”. Даний термін при 

всіх його недоліках більш точно передає відмінні ознаки відповідних типів 

релігійних організацій та відповідає принципу об’єктивності. На його думку, 

помилковими є судження, що “культи”, “секти”, “нетрадиційні релігії”, 

“опозиційні релігії” - це завжди погано. Неорелігії - це складний феномен, який 



породжує безліч факторів у релігійній сфері. І.Кантеров доводить, сучасні ЗМІ 

часто не стільки інформують, скільки дезінформують слухача про особливості 

НРР, що спричиняє негативне ставлення до відповідних організацій[49, 50, 51]. 

Дослідник нетрадиційної релігійності Є.Балагушкін також дотримується позиції, 

що в наукових дослідженнях краще уникати використання терміну “секта” для 

позначення нових релігійних утворень. У праці “Нетрадиційні релігії в сучасній 

Росії: морфологічний аналіз”[5] він зазначає, що сектою є релігійна група 

(громада), яка відокремилася від пануючої церкви, а ця ознака властива 

незначній меншості нових релігій. Більш того, поняття “секта”, рідко 

використовується у сучасній науковій лексиці і вживається переважно в 

журналістиці або богословській літературі. Для позначення нових релігійних 

утворень дослідник застосовує поняття “культ”, оскільки воно є ширшим й 

адекватнішим, ніж “секта”. Є.Балагушкін уточнює, що культом (від лат. - cultus) є 

схилення перед чимось, безмірне звеличення або обожнювання чогось або 

когось[4, 5]. Аналізуючи причини появи та поширення нових релігій, Е.Галахер, 

також критикує позначення нових релігій “сектами”. У своїх дослідженнях 

Е.Галахер застосовує терміни “новий релігійний рух” та “культ”, які, на його 

думку, є ідентичними при позначенні релігійних організацій, відмінних від 

загальноприйнятого християнського, буддійського, ісламського віровчення та не 

мають негативних конотацій[150].  

У дисертації, дотримуючись позиції Е.Баркер та Е.Галахера, новими 

релігійними рухами, неорелігіями або релігійними культами (далі - культами) 

ми будемо вважати релігійні чи містичні організації, що виникли у другій 

половині ХХ або на початку ХХІ століття. Нетрадиційною релігією 

(нетрадиційним культом) є релігійна або містична організація, яка культурно і 

ментально не укорінена в тій чи іншій країні, історично не успадкована певним 



народом від попередніх поколінь, не притаманна його релігійній духовності[13]. 

Переважна більшість нетрадиційних релігійних громад та містичних груп в 

цьому смислі є саме культами. Надалі терміни “новий релігійний рух” та “культ” 

вживатимуться як синонімічні, для уникнення негативного значення цих 

термінів.  

Для розуміння передумов виникнення антикультового руху, Е.Арвек, 

Л.Доусон, Б.Заблоцкі, Д.Коун, Дж.Криссидес, Дж.Люіс, Дж.Саліба, визначили 

основні проблемні питання, які призвели до несприйняття нових релігійних 

рухів суспільною більшістю. Дж.Люіс у праці “Незвичайні пророки: 

бібліографічний словник нових релігійних рухів”[173] дослідив лідерів та 

засновників нових релігій, котрі агресивно себе проявили по відношенню до 

суспільства, традиційних церков та державної влади. Дослідник надає найбільш 

повну та актуальну експертну оцінку новим релігійним групам, що діють в 

Америці та Європі. Дж.Люіс показав, що причиною появи антикультового руху є 

невідповідність встановленим порядкам та традиційним цінностям у діяльності 

окремих лідерів нових релігійних рухів, котра створює суперечки навколо цих 

релігійних рухів та їх несприйняття в суспільстві[172, 174, 175]. Дж.Криссидес 

досліджуючи сучасні релігійні рухи (НРР попередніх поколінь з сучасними 

рухами, котрі він визначає як нео-, християнство, буддизм, індуїзм, язичництво, 

Нью ейдж), вирішує методологічні питання у вивченні нових релігій - проблему 

самогубств в НРР та взаємовідносини з антикультовим рухом[129]. 

Дж.Криссидес визначає специфіку нових релігійних рухів, яка полягає в тому, що 

лідери відповідних організацій декларують свою спроможність “пробуджувати” 

в своїх адептів надприродні можливості, щоб ті, оволодівши “священними 

знаннями” або прийомами зв’язку з “вищими священними інстанціями”, 

отримали сакральну силу. Тому адепти культів переконані, що вони “досягають” 



в цих організаціях високого ступеня духовного зростання, “просуваються” на 

шляху сакрального вдосконалення, “наближуються” до шанованого ними 

божества. У випадку неможливості віруючим досягти вищого рівня 

досконалості, ним втрачаються життєві орієнтири, адепт відчуває свою 

недосконалість в порівнянні з іншими. Наслідком цього можливе вчинення 

послідовником НРР самогубства[127, 130]. Дотримуючись логіки думок 

Дж.Криссидеса, можна ідентифікувати передумову виникнення антикультового 

руху, котра полягає в убезпеченні людини від таких дій та повернення її до 

звичного життя. Л.Доусон для розуміння нових релігій та причин виникнення 

антикультового руху визначив основні дискусійні питання, котрі допоможуть 

кваліфікувати джерела появи АКР: хто приєднується до НРР; чи лідери 

неорелігій “промивають мозок” своїм послідовникам; чому невелика частина 

неорелігій стають агресивними; та наскільки важливі НРР в сучасній 

культурі[144]. Основою для появи антикультового руху, на його думку, є 

псевдонаукова теорія “контролю свідомості”, пропагуванням та поширенням 

якої серед громадськості займались ЗМІ. Батьки послідовників НРР ввели дану 

теорію для позначення причин відмови дітьми від освіти, кар’єри ради певної 

релігійної групи, релігійного лідера. Даної позиції також дотримується Д.Коун у 

дослідженнях нових релігій. Дослідник виявив головні дискусійні питання у 

діяльності НРР при аналізі найбільш впливових та поширених нових релігій, 

включаючи Міжнародну Церкву Сайєнтології, Трансцендентальну медитацію, 

Асоціацію Святого Духа за об’єднання світового християнства - Церкву Уніфікації 

(далі Церква Уніфікації), Дітей Бога, Школу нірвани Рамти, Гілку Давида, Небесні 

Врата, Вікка[136]. До основних проблемних питань стосовно НРР належать: чи є 

вони справжніми релігіями; чи законні твердження, що культи займаються 

контролем свідомості для залучення більшої кількості віруючих; їх потенціал до 



насилля; наслідки експериментів з нетрадиційними сексуальними практиками 

та вкоріненими страхами, які вони породжують. Він вважає, що постання таких 

суперечок навколо НРР призвело до позначення їх культами (у пейоративному 

значенні).  

Б.Заблоцкі у дослідженні під назвою “Хибне розуміння культів: пошук 

об’єктивності в суперечливих теоріях”[220] забезпечує збалансоване розуміння 

поляризованих теорій щодо НРР. Автор здійснив аналіз антикультових та про-

культових активістів, включаючи різні точки зору, а також теоретичні та 

методологічні установки з метою деполяризації дискусій навколо нових 

релігійних рухів. Він показує, що розуміння культів сучасним суспільством 

базується на стереотипних уявленнях та конфесійно ангажованих трактуваннях 

даного явища. Щоб зрозуміти мету і смисли, які вкладають нові релігійні рухи в 

життя, ми повинні перейти до діалогу, а не до конфронтації. До основних 

дискусійних питань щодо діяльності НРР, що стали передумовою появи 

антикультового руху, на думку Б.Заблоцкі, належать теорії контролю свідомості, 

насилля в культах по відношенню до віруючих, виховання дітей в НРР та 

конфлікт між культами та їх критиками. Для правильного розуміння неорелігій 

антикультові активісти пропагуванням теорії промивання мозку лише 

заважають науковцям у вирішенні проблемних питань[219, 220]. 

У своїх працях Дж.Саліба[198] виступає за примирення громадськості, 

представників державних структур з новими релігійними рухами. Він надає 

свою позицію, яка полягає в тому, що дослідження нових релігійних рухів 

повинні здійснюватись науковцями з різних дисциплін. На його думку, всі 

звинувачення проти нових релігій ще краще їх зміцнюють у своїй організаційній 

структурі, укріплюють внутрішні зв’язки всередині групи, що ускладнює 

протидію їхній діяльності. Нові релігійні рухи потрібно розглядати як форми 



релігії так само, як традиційні релігії, а не як “культ” або “соціальну проблему”. 

Дж.Саліба зазначає, що участь молоді в нових релігійних рухах не є перепоною 

на шляху до дорослого життя та в деяких випадках є місцем, де молодь може 

абстрагуватись від нашого матеріального світу. Члени багатьох нових релігій 

можуть бути щасливими та здоровими у зв’язку з відмовою від наркотиків та 

алкоголю, що в свою чергу забезпечує інтелектуальний розвиток та емоційну 

стабільність особистості. Також, на основі статистичних досліджень, Дж.Саліба 

стверджує, що перебування в нових релігійних рухах є нетривалим і близько 90 

% послідовників залишають їх через два роки. На його думку, нові релігії 

намагаються задовольняти потреби людей, котрі традиційні релігії не в стані 

вирішити[198]. 

Досліджуючи проблеми секуляризації та релігійної освіти в суспільстві у 

поєднанні з новими релігійними рухами, Е.Арвек показала, що нові релігійні 

рухи (Церква Уніфікації, Свідки Ієгови, Міжнародне товариство Свідомості 

Крішни (далі МТСК)) добре себе зарекомендували в суспільстві (організація 

благодійних акцій, реабілітація нарко- та алкозалежних). Але характеристики 

цих релігійних організацій є, як правило, негативними і, відповідно, реакція 

громадськості по відношенню до їхньої діяльності досить нетерпима. На її 

думку, сучасне суспільство повинно навчитись, як краще реагувати на такі рухи 

та як інтерпретувати їх переваги та небезпеки[121, 113]. У книзі “Дослідження 

нових релігійних рухів: відповіді та переосмислення”[112] Е.Арвек аналізує 

полеміку навколо нових релігій в Америці та Європі. Опираючись на значні 

польові дослідження, вона розглянула протистояння між “рекрутинговими 

групами” нових релігій та антикультовим рухом, наголошуючи на тому, що 

академічні кола та ЗМІ впливають на їхні взаємовідносини. ЗМІ не мають чіткої 

позиції стосовно НРР, головним для них є створення сенсацій, котрі зацікавлять 



читача, а пошук об’єктивності відходить на другий план. Дослідниця приділяє 

особливу увагу проблемам об’єктивності у розумінні термінів “секта”, 

“викрадення” та “контроль свідомості”. 

Корисними у дослідженні є праці протестантських теологів, колишніх 

сектантів, а також представників традиційних конфесій. Вони утворювали 

центри для протидії “деструктивним культам”, провели широкий 

пропагандистський наступ проти НРР. Найбільш активну антикультову роботу 

проводили в західних країнах протестантські теологи Й.Агард, Т.Гандоу, 

Дж.Макдауелл, У.Мартін, Дж.Стюарт, Ф.-В.Хаак та ін. В працях теологів-

контркультистів: “Імперія “преподобного” Муна”[19] Т.Гандоу; “Брехуни. У що 

вірять прихильники культів”[67] Дж.Макдауелла та Дж.Стюарта; “Відповіді на 

200 найважливіших питань”[88] П.Робертсона; “Царство культів”[68] У.Мартіна 

та інших міститься багато цінної для світського релігієзнавства інформації. 

Зокрема, теологи наводять порівняльний аналіз віровчення традиційних 

християнських церков з тими релігійними переконаннями, які проповідують 

прихильники нових і нетрадиційних релігійних груп. Також в цих роботах 

розповідається про історію виникнення та поширення нових релігійних рухів, 

структурні особливості нових і нетрадиційних релігійних громад, а також 

специфіку їх культової й позакультової діяльності. Найбільшу увагу ці автори 

приділяють місіонерській активності проповідників нових релігійних 

переконань, зокрема методам вербування й утримання в межах групи. На їх 

переконання, процеси секуляризації, витіснивши традиційну релігійність на 

узбіччя суспільного життя, створили родючий ґрунт для розповсюдження нової 

релігійності, що наскрізь пройнята духом містики, окультизму і відродженої 

міфології. Головним недоліком вказаних вище робіт є конфесійна ангажованість 

їхніх авторів. Відповідно, ці автори (переважно, теологи-протестанти) борються 



проти будь-яких нових релігій, що розглядаються як прояви згубної єресі і 

підступних сатанинських спокус напередодні кінця світу. Таким чином, 

конфесійна ангажованість цих авторів заважає їм адекватно оцінити як 

зовнішньо-об’єктивні (суспільно-політичні, історичні, культурно-аксіологічні та 

ін.), так і внутрішньо-суб’єктивні (екзистенційні, смисло-життєві і т. ін.) причини, 

що зумовили виникнення й стрімке зростання нових і нетрадиційних релігій.  

Подібних поглядів дотримуються українські, російські, білоруські та інші 

конфесійно ангажовані “борці з сектантською загрозою”. Оскільки у відповідних 

країнах провідну роль відіграє православна релігійна традиція, то саме з боку 

православних віруючих на адресу адептів культів лунає найбільше звинувачень 

та погроз. Показовими в цьому аспекті є праці таких відомих в православному 

середовищі авторів, як О.Дворкін “Десять питань нав’язливому незнайомцю, 

або Посібник для тих, хто не хоче бути завербованим”[24], “Сектознавство. 

Тоталітарні секти. Досвід систематичного дослідження”[26]; А.Кураєв “Хто 

послав Блаватську?”[60], “Сатанізм для інтелігенції. Про Рерихів і 

Православ’я”[61], “Уроки сектознавства”[62] та ін.; В.Чернишев 

“Сектознавство”[101, 102]. Ці та інші православні мислителі звинувачують 

адептів нових релігійних груп не лише в проповіді хибних релігійних поглядів, 

але й в потуранні силам зла, які, на їх переконання, на чолі із Сатаною постійно 

ведуть війну з Богом. Найбільш відомим та авторитетним в православних колах 

“борцем з сектами” є О.Дворкін (віце-президент Міжнародного інституту з 

вивчення сучасного сектантства “Діалог-центр”, завідувач Інформаційно-

консультативного центру Ірінея Ліонського). В працях О.Дворкіна дається 

класифікація нових і нетрадиційних релігій, до яких він відносить навіть 

п’ятидесятників. В працях православних контркультистів, з одного боку, 

міститься досить багато корисної інформації щодо специфіки віровчення, 



культової практики, історії походження нових релігійних громад та їхньої 

діяльності в пострадянських країнах; але, на жаль, з другого боку, конфесійно 

зумовлений підхід до аналізу нетрадиційної релігійності не дозволяє їм 

адекватно оцінити цей феномен. Зокрема, суттєві зауваження викликає 

використання цими авторами досить специфічної термінології. Наприклад, 

словосполучення “тоталітарні секти” використовується О.Дворкіним як 

однозначно негативна мітка для позначення конфесійних конкурентів 

православної церкви. Він пише, що “сектантська організація не є релігійною 

організацією в тому вигляді, як ми це звикли собі уявляти. Якщо її з чимось 

порівнювати, то найбільше вона схожа на мафію або на кадрову партію 

ленінського типу - стиснуту “в один… кулак”, з залізною дисципліною…, із досить 

упевненою націленістю на захоплення ключових позицій… для оволодіння 

спочатку однією країною, а потім й усім світом”[26, с.67]. Ці слова більше 

нагадують не релігієзнавчий аналіз, а риторику сторони звинувачення на 

судовому процесі. Погоджуючись з тим, що адепти деяких НРР були помічені в 

антисуспільній діяльності, одночасно зазначимо, що політично активних і, тим 

більше, терористичних неорелігійних груп налічується дуже мало. Відповідно, 

проведення подібних узагальнень є не лише недоречним, але й 

неприпустимим. Схожих поглядів дотримуються й інші згадані нами православні 

автори, які схильні в усьому, що походить від адептів культів (і навітьвід будь-

яких нехристиянських релігій), вбачати лише “підступи лукавого”. Наприклад, в 

роботі В.Чернишева “Сектознавство” містяться звинувачення на адресу 

традиційних індійських релігій: “Християнство… і релігійна думка Індії, яка 

ніколи не знала проблеми добра і зла, - це два зовсім відмінні один від другого 

світогляди. Християнин в усіх епохах релігійного розвитку Індії ясно відчуває 

подих Cатани”[101, с.16-17]. Зрозуміло, що після подібних звинувачень жодна 



спроба ведення конструктивного міжконфесійного діалогу стає неможливою. На 

наше переконання, будь-який конфесійно ангажований (протестантський, 

православний тощо) підхід до вивчення нових і нетрадиційних релігій є 

абсолютно неадекватним для цілей наукового аналізу.  

Головним джерелом інформації для розкриття змісту досліджуваної 

проблеми є праці північноамериканських та західноєвропейських дослідників 

(соціологи релігії) антикультового руху, до яких належать Е.Баркер[6, 7, 114, 113, 

116, 117, 118], Д.Бромлі[110, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 142, 213], 

С.Дарнелл[203, 206], М.Інтровіньо[157, 158, 159, 160, 161, 162], Д.Коун[136, 137, 

138, 139, 140], Дж.Криссидес[127, 128, 129, 130], Г.Мелтон[142, 181, 182, 183, 

184, 185], Дж.Хадден[152, 153], Е.Шюпе[110, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 

207, 208, 209]. 

Після проведеного дослідження кількох нових релігійних рухів, в першу 

чергу Церкви Уніфікації, а також їх організованого опонента антикультового 

руху, Е.Шюпе зіграв ключову роль у розумінні цих явищ в соціальних науках. Він, 

за принципом історизму, проводив паралелі нових релігій з більш ранніми 

релігійними рухами та визначив категоріально-понятійний апарат у 

дослідженнях антикультового руху - “віровідступник”, “історії злодіянь”, 

“антикультовий рух”, “депрограмування”, що застосовуються в дисертації при 

аналізі суперечок навколо нових релігійних рухів[207, 209]. Серед його 

найвідоміших книг з антикультового руху є “Муніти в Америці: Культ, Церква і 

Священна війна”[200] (у співаавторстві з Д.Бромлі), “Новий комітет пильності: 

антикультисти, депрограмісти і нові релігії”[208] (у співаавторстві з Д.Бромлі), 

“Чужі боги: Великий американський страх культів”[204] (у співаавторстві з 

Д.Бромлі). В останній книзі Е.Шюпе та Д.Бромлі розділяють світський 

антикультовий рух та конфесійний контркультовий рух і демонструють 



популяризацію ними істерії або паніки в суспільстві стосовно діяльності культів, 

котра підтримувалась завдяки сенсаційним розслідуванням ЗМІ. Вони 

приходять до висновків, що в дійсності не спостерігалось швидко зростаючої 

кількості НРР, містичних процесів “контролю свідомості” та не виникало підстав 

вірити, ніби всі сучасні гуру та релігійні лідери є шарлатанами, як зображала їх 

преса. Їхні висновки недостатньо вплинули на поліпшення створеної проблеми 

антикультовим та контркультовим рухами, активісти яких категорично 

стверджували про релігійні загрози сучасному суспільству. В праці 

“Антикультовий рух в міжкультурному ракурсі”[111] Е.Шюпе розглянув 

антикультовий рух різних європейських країн та США. Функціонування АКР 

аналізується в якості міжнародної громадської мережі організацій і 

демонструються переваги європейського АКР над північноамериканським. У 

книзі “Агенти розбрату: депрограмісти, псевдонаука та антикультовий рух”[201] 

Е.Шюпе узагальнює попередні наукові доробки з проблем антикультового руху, 

де аналізуються такі поняття, як “антикультовий рух”, “промивання мозку”, 

“культ”, “захисники культів”, “депрограмування”, “консультування щодо 

виходу”, “секта”. Він ретельно дослідив становлення та діяльність 

американських антикультових організацій (Американський сімейний фонд, 

Фонд свободи громадян та Мережа інформування про культи). За визначенням 

Е.Шюпе, антикультовий рух - це частина соціального котрруху, що складається з 

різноманітних організацій Північної Америки та Європи, котрі протистоять 

нетрадиційним та новим релігіям[205, 207]. Досить цінною є глава книги[201], в 

якій розглядається вплив північноамериканського АКР на європейський. Цей 

вплив позначився імпортуванням до Європи концепції “промивання мозку” та 

прийняття цієї концепції за основу у боротьбі проти НРР, що застосовують 

психологічні засоби впливу на особистість. Е.Шюпе та С.Дарнелл досить 



критично відносились до депрограмування, під час якого порушувались 

громадянські права та завдавалась непоправна шкода психічному здоров’ю 

людини[203, 206]. 

Г.Мелтон є одним з найбільш відомих критиків антикультового руху та 

християнських контркультових організацій. Він стверджував, що починаючи з 

колоніальних часів багато християнських теологів, пасторів, місіонерів та 

апологетів з США піддавали сумніву легітимність інших релігійних груп та 

вчень[183, 185]. Г.Мелтон в ессе “Антикультисти в США: історичний ракурс”[182] 

зазначає, що виникнення антикультового руху є відповіддю на світове релігійне 

різноманіття після Другої світової війни та появу нових азійських окультних 

релігій у США в 1970-х роках. Він визначив дві моделі проникнення нових 

релігійних рухів до Європи та Північної Америки. В даному ессе, дослідник 

показує розвиток та занепад антикультового руху у зв’язку з його формами 

діяльності та впливу на громадськість. Г.Мелтон заперечував легітимність 

антикультових джерел та свідчення колишніх членів нових релігійних рухів в 

судових справах[184]. Він стверджував, що під час розслідування зловживань 

певної релігійної групи не потрібно брати за основу та опиратись виключно на 

неперевірені свідчення колишніх членів НРР. Оскільки вороже налаштовані 

колишні послідовники можуть давати неправдиві або підмінені свідчення, 

задля заборони своєї колишньої релігії. Г.Мелтон також дотримується 

аргументації Д.Бромлі шодо примусового або добровільного “лікування” екс-

членів нових релігійних рухів, котрі потребували подальшої психологічної 

реабілітації, яку антикультисти заперечували у вигляді необхідної умови. Це, на 

думку Г. Мелтона, є причиною виникнення психологічних травм в особистості, 

що спростовує звинувачення культів у нанесенні психологічних травм своїм 

адептам[181]. В “Енциклопедичному посібнику з культів в Америці”[183] 



дослідник провів різницю між християнським контркультовим рухом та 

світським антикультовим рухом. Це розрізнення грунтувалось на тому, що ці два 

рухи діють за зовсім відмінними методами, мотивами та метою. Надалі дану 

типологію визнали Д.Коун, Е.Баркер та М.Інтровіньо. Деякі критичні зауваження 

Г.Мелтона стосуються світського антикультового руху, щодо застосування його 

активістами процесу депрограмування. Він дотримувався позиції, що 

депрограмування порушує громадянські свободи та принципи свободи совісті, 

гарантовані Конституцією США. Д.Коун зазначив, що у більшості наукових праць 

з антикультового руху, контркультовий рух включають до його складу, як 

специфічний варіант руху. Але це є проблемою, тому що в багатьох аспектах 

контркультовий рух відрізняється від антикультового. Дослідник розглядає 

концептуальні відмінності між цими рухами, а також з’ясовує природу напруги 

між встановленими домінуючими релігіями (християнство) в сучасній культурі 

та суперечливими релігійними групами, що вважаються правопорушниками в 

релігійному середовищі[137]. В своїй статті “Роздуми про Луїсвіль: 

Християнський контркультовий рух в побуті”[139] Д.Коун надає огляд і своє 

розуміння контркультового руху та аналізує проведені дослідження аспектів 

формування його світоглядних та пізнавальних позиції[139]. 

Наступним дослідником антикультового руху є Д.Бромлі, котрий у праці 

“Антикультовий рух в Америці: бібліографічний та історичний огляд”[205] 

критикує недоліки цього руху. В даному огляді подається історичний ракурс 

антикультових організацій і характеризуються особливості антикультового руху. 

Головною особливістю актикультового руху є те, що до його складу належать 

групи корисливих активістів, члени “комітетів пильності” та необізнані особи у 

релігійній сфері, котрі під прикриттям високих моральних цінностей, 

порушували основні свободи людини. В ессе “Північноамериканський 



антикультовий рух”[124] Д.Бромлі та Е.Шюпе розглядають становлення 

антикультового руху, визначають специфіку діяльності антикультових активістів 

та організацій і констатують, що антикультовий рух функціонує лише в США та 

Європі. Вони визначили, що об’єктом критики антикультового руху є небезпечна 

релігійна організація (культ), яка займається промиванням мозку. 

Е.Баркер у ессе “Релігійні рухи: культ та антикультовий рух після 

Джонстауна”[114] підсумовує теоретичну та емпіричну роботу соціологів релігії 

у вивченні нових релігійних рухів та антикультового руху після 1978 року, а 

також звертає увагу на наслідки, що виникли після масового 

самовбивства/вбивства послідовниками Дж.Джонса в Джонстауні. Дослідниця 

наводить теорії причин приєднання людей до нових релігійних рухів - 

концепцію промивання мозку, оманливий прозелітизм. Вона відзначає 

особливу роль соціологів релігії як свідків в досудових справах та як учасників 

на конференціях, організованих новими релігійними рухами і антикультовим 

рухом. Значної уваги заслуговує позиція Е.Баркер у типології контрруху, що 

протистоїть культам. Е.Баркер типами контрруху називає “наглядові групи за 

культами” (п’ять груп), які здійснюють поширення інформації про НРР з метою 

зміни громадської думки та державної політики стосовно діяльності НРР[118]. 

Відповідно до типології Е.Баркер, Дж.Хадден виділив чотири види опозиції НРР, 

показав специфіку та особливості кожного з видів. Сутністю антикультового 

руху, на думку Дж.Хаддена[152, 153], є також поширення інформації про 

неорелігії та контроль за їх діяльністю в суспільстві. Дж.Криссидес у дослідженні 

антикультового руху в Великобританії надав власну типологію та дефініцію 

антикультового руху. Дослідник виділяє чотири види опозиції НРР, до яких 

належать світська опозиція, християнські євангельські групи, опозиція окремим 

культам та депрограмісти[128].  



Італійський релігієзнавець М.Інтровіньо зазначає, що існує великий об’єм 

літератури з антикультового руху в США та на міжнародному рівні, але більшість 

дослідників даного явища не в стані зрозуміти, що цей рух складається з двох 

окремих та конфліктуючих між собою підгруп - світського та релігійного. Тобто 

М.Інтровіньо розрізняє світський антикультовий та релігійний контркультовий 

рухи і аналізує наскільки дане розрізнення актуальне для цих рухів[162]. У його 

статті “Так багато зла”: Антикультовий тероризм через інтернет”[159] 

досліджуються найбільш агресивні “інтернет-антикультисти” та їх спроби по 

досягненню власної мети через інтернет-діяльність. Значну увагу М.Інтровіньо 

приділив розгляду проблеми промивання мозку та депрограмування[157, 158]. 

Дослідник аналізує звіти державних органів західноєвропейських країн щодо 

діяльності НРР. Особливу увагу М.Інтровіньо приділяє звітам державних установ 

Франції, Бельгії, Швейцарії, Німеччини, Швеції та Італії і зміни, котрі відбулись у 

полеміці з НРР після впливу та консультацій науковців. Він поділяє звіти на два 

типи, де перший тип є антикультово орієнтований, а другий є більш послідовний 

та враховує зауваження науковців з нових релігій. Головною тезою його 

дослідження є те, що звіти включають імпортовані з США концепції промивання 

мозку та маніпулювання свідомістю. На його думку, використання даних 

концепцій веде до сумнівних політичних рекомендацій, які висвітлені у 

звітах[157]. 

Дж.Саліба критично ставиться до антикультового руху та зазначає, що 

“нейтральна позиція соціальних наук по відношенню до нових релігій - це 

позиція, котра часто інтерпретується як підтримка НРР”[198]. Він критикував 

антикультову активістку М.Сингер, прихильницю теорії промивання мозку та 

процесу депрограмування. Дослідник стверджував, що М.Сингер не мала 



відповідної академічної освіти та навіть інтересу до вивчення релігії і не в стані 

визначити релігійний, духовний виміри нових релігійних рухів. 

Важливий обсяг літератури становлять праці психологів-антикультистів, 

що розглядали культи як організації, котрі займаються неетичними методами 

впливу на свідомість людини. До цих дослідників відносяться депрограмісти та 

консультанти щодо виходу з культу - К.Гарвей[146, 147], К.Джиамбалво[28, 151], 

Ф.Зімбардо[41, 223], Ф.Конвей[134, 135], М.Лангоун[167, 168, 169, 170, 192], 

Р.Ліфтон[64, 176, 177], Т.Патрік, М.Сингер[93, 210, 211], Дж.Сігельман[134, 135], 

С.Хассен[98, 99, 155]. Інформація, яка міститься в їхніх працях допомогла 

уточнити теоретичні положення антикультового руху. М.Сингер[210] та 

Р.Ліфтон[64] досліджували теорії залучення особи до культу та визначили 

головні умови для реалізації контролю над свідомістю людини. М.Сингер[211] 

для пояснення методів маніпулювання свідомістю віруючих, застосовує терміни 

“промивання мозку”, “реформування мислення”, “примусове переконання”, 

“контроль свідомості”, “скоординовані програми примусового впливу та 

контролю поведінки”. Р.Ліфтон, досліджуючи військовополонених в Китаї, 

прийшов до висновку, що існують реальні можливості трансформації 

особистості, котрі застосовують культи. На його думку, культи являють собою 

аспект всесвітньої епідемії ідеологічного тоталітаризму і фундаменталізму та 

нерозривно пов’язані з харизматичним лідером, реформуванням мислення та 

експлуатацією своїх членів. До методів реформування мислення належать 

контроль середовища, містична маніпуляція, попит на чистоту та вільне 

існування[176]. С.Хассен у праці “Протистояння сектам та контролю над 

свідомістю”[99] аналізує метод контролю свідомості, що застосовується 

“деструктивними культами”. На його думку, “деструктивні культи” не просто 

змінюють деякі правила, а змінюють сутність та смисл наявної соціальної 



реальності. С.Хассен надає інформацію, як працює метод контролю свідомості, 

визначає характеристики “деструктивних культів” та показує способи протидії 

психологічним методам у культі. Ф.Конвей та Дж. Сігельман у своїй 

антикультовій книзі “Ломка: американська епідемія раптової зміни 

свідомості”[135] розкривають діяльність культів з позиції теорії промивання 

мозку. Автори надали свою теорію релігійного навернення, яку вони назвали 

“ломкою”. На їхню думку, “ломка” - це залучення до лав деструктивних культів 

та інших нових релігійних рухів нових членів з використанням технік 

маніпуляцією свідомості. Ф.Конвей та Дж.Сігельман рекомендують дієві методи 

виходу з НРР: депрограмування та консультування щодо виходу. 

М.Лангоун, виконавчий директор антикультової організації 

Американський сімейний фонд, у праці “Відновлення після культів: допомога 

жертвам від психологічного та духовного насилля”[192] надає власне розуміння 

терміну “контроль свідомості”, подає інформацію щодо принципів з 

відновлення колишніх послідовників культів. М.Лангоун[167, 170] показав, що 

форми культової поведінки можна краще зрозуміти з точки зору сучасної теорії 

та досліджень в області соціальної психології, клінічної психології та психіатрії. 

Дослідник виявив зміни в соціально-психологічній поведінці культів після 

трагедій в Вако та Джонстауні. З точки зору психології, М.Ланоун дав власне 

визначення терміну “культ” як групи або руху, що характеризується 

надзвичайною відданістю певній людині, ідеї або речі та застосовує неетичні 

маніпулятивні прийоми переконання та контролю для досягнення особистих 

цілей лідерів на шкоду своїх послідовників[169]. Також надає інформацію 

стосовно депрограмістів та антикультових організацій в США. 

С.Дуброу-Айхель з об’єктивної та нейтральної позиції дає огляд літератури 

з проблем промивання мозку та депрограмування[146, 147]. Він пропонує три 



точки зору на природу культів з негативної, нейтральної та схвальної позиції. 

Аналізує концепції промивання мозку і депрограмування антикультових 

активістів-психологів. На його думку, дискусія щодо природи культового 

навернення є центральною для розуміння природи депрограмування, тому що 

депрограмісти намагаються зруйнувати процес насильницько нав’язаного 

навернення в “деструктивних культах”. 

Головними опонентами теорії промивання мозку були Д.Ентоні та 

Т.Робінс[197, 107, 108, 109]. Дослідники дану теорію охарактеризували як 

“псевдонауковий міф” та доклали значних зусиль для заборони вживання 

даного терміну в судах США. Відкинувши ідею контролю над свідомістю, вони 

захистили НРР та стверджували, що участь в таких рухах може бути корисною. 

На їхню думку, теорії промивання мозку М.Сингер не вистачало наукової 

підтримки[106]. Термін “промивання мозку” має такі конотації, що його 

використання ставить під сумнів будь-яке наукове обговорення моделей 

поведінки НРР та взаємовідносин між собою самих віруючих[188]. 

До російських дослідників, котрі займалися дослідженням антикультового 

руху, можна віднести М.Вершиніна[15, 16], Є.Волкова[17, 18], М.Гордуса[21, 22], 

С.Дук’ян[31, 32], Є.Егільського[103], С.Іваненка[42, 43, 44], І.Кантерова[48, 49, 50, 

51], Р.Коня[58], В.Мартиновича[69]. І.Кантеров одним з головних завдань вбачає 

розгляд взаємовідносин між традиційними конфесіями і неорелігіями та вплив 

на їх взаємовідносини ідеології антикультового руху. Він аналізує 

функціонування антикультового руху в сучасній Росії та пропонує досліджувати 

його як окреме явище у взаємозв’язку з релігією[50]. М.Гордус, розглядає 

історію становлення та причини виникнення АКР на Заході і проникнення 

ідеології антикультового руху на пострадянські терена, а також дає власну 

дефініцію поняттю “антикультовий рух”[21]. 



С.Іваненко у праці “Звичайний антикультизм”[43] досліджує вплив 

антикультового руху на державно-конфесійні відносини в Росії, життя віруючих, 

що належать до релігійних меншин. Автор виявив причини посилення 

антикультового руху в останні роки, показав невтішні результати даного процесу 

для суспільства і держави, позицій Росії на міжнародній арені. С.Іваненко 

намагається показати причини кризи антикультового руху на Заході та 

перетворення антикультового руху в важливий компонент державно-

конфесійних відносин в сучасній Росії[42, 44]. В.Мартинович[69], 

Є.Егільський[103] та Р.Конь[58] подають типології організацій, які протидіять 

культам, розглядають та узагальнюють європейський і американський досвід у 

дослідженні процесів промивання мозку, депрограмування. Є.Волков здійснив 

значну кількість перекладів іноземної літератури з даної проблематики і 

аналізує психологічні методи виведення ососбистості з культів, які 

використовували представники АКР[46]. 

Важливе значення в концептуальному плані для розробки теми та 

виявлення сутності антикультового руху мають праці провідних українських 

релігієзнавців - І.Богдановського, Т.Горбаченко, Н.Дудар, В.Єленського, 

О.Карагодіної, А.Колодного, І.Кондратьєвої, Л.Конотоп, В.Лубського, 

О.Марченко, О.Предко, О.Сарапіна, Г.Середи, В.Титаренко, Л.Филипович, 

Є.Харьковщенка, З.Швед. У працях Т.Горбаченко, В.Лубського, В.Титаренко, 

Є.Харьковщенка, З.Швед розкриваються методологічні підходи у дослідженні 

нових релігійних рухів та нетрадиційних релігій[47, 65, 66, 85, 94]. Г.Середа 

аналізує підходи до розуміння таких понять, як “антикультовий рух”, “культ”, 

“новий релігійний рух”, “секта” та досліджує динаміку становлення 

антикультового руху в Україні[91, 92]. О.Предко узагальнює світовий досвід у 

розумінні основних психологічних причин вступу особи до нових релігійних 



рухів та методи впливу останніх на свідомість своїх віруючих[83]. У працях 

Н.Дудар[30], В.Єленського[35, 36, 37, 38], А.Колодного[1, 56, 73] та 

Л.Филипович[97] розглядається історія антикультових організацій в країнах 

Європи та аналізуються заходи їх представників по обмеженню прав 

послідовників НРР. О.Карагодіна розглядає діяльність антикультових організацій 

в Україні з позиції свободи совісті та віровизнання[52]. Значний об’єм 

досліджень антикультового руху належить І.Богдановському[8, 9, 10, 11, 13]. В 

своїх працях, дослідник аналізує причини появи НРР та виникнення опозиції до 

них, методи по залученню особистості до культів та аналізує антикультовий рух 

країн Заходу і України. 

Для цілей нашої роботи виявилось плідним ознайомлення з дисертаціями 

на здобуття кандидата філософських наук М.Гордуса “Нові релігійні рухи: 

стереотипи та реальність”[22], С.Дук’ян “Молодіжні релігійні групи та 

антикультовий рух: історія протистояння”[31] та дисертацією на здобуття 

наукового ступеня доктора філософських наук І.Богдановського “Феномен 

нетрадиційної релігійності: філософський та соціально-психологічний 

аналіз”[12]. С.Дук’ян, у своєму дослідженні визначила, що інтенсивні релігійні 

практики та відповідні жорсткі форми організації життя в НРР виявились 

причиною появи антикультового руху. Розглядаючи історію розвитку АКР, вона 

показує етапи його становлення, де кожний етап характеризувався відмовою від 

застосування примусових методів депрограмування на користь консультування 

щодо виходу. Діяльність антикультового руху являла собою екстраполяцію в 

сферу релігії конфлікту поколінь, що актуалізувався контркультурним рухом 

(хіпі). М.Гордус аналізує причини стереотипного сприйняття НРР у негативних 

тонах. Існування подібного стереотипу пояснюється цілеспрямованою 

діяльністю активістів антикультового руху, котрі застосовують чимало зусиль для 



зображення в несприятливому вигляді всіх без виключення нових релігійних 

організацій. Антикультовий рух розглядається як інститут громадянського 

суспільства, діяльність якого може бути корисною у виявленні дійсно 

деструктивних релігійних груп. І.Богдановський, досліджуючи виникнення, 

типологію, функціонування нетрадиційної релігійності, показує причини 

несприйняття суспільством нових релігійних організацій та позначення їх 

“тоталітарними сектами”, “деструктивними культами”. Він доводить, що 

звинувачення російських, українських богословів-антикультистів на адресу 

неорелігій (нібито нова релігійність привнесена в українське суспільство 

винятково із закордону і є однією з форм здійснення цивілізаційного контролю), 

не відповідає дійсності. Окремий параграф дисертації присвячений 

українському антикультовому руху. 

Одним з важливих джерел інформації для написання дисертації 

послужили міжнародні нормативно-правові акти у сфері свободи совісті та прав 

людини і національні звіти щодо діяльності НРР. До міжнародних нормативно-

правових актів належать Загальна декларації прав людини від 10.12.1948 р.[39], 

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод[34], 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права[70], Декларація про 

ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи 

переконань[214]. Також Рішення Асамблеї Ради Європи про створення 

організацій для допомоги жертвам деструктивних культів від 22.06.1999 

року[221], Рекомендації Європейської парламентської Асамблеї №1178 від 1999 

року “Секти та нові релігійні рухи”[221]. 

Парламентські та урядові офіційні доповіді та звіти європейських країн 

щодо діяльності НРР актуалізувались після самогубства адептів “Ордену Храм 

Сонця” (1995 рік). Документи включають доповіді Французької Національної 



Асамблеї, Державного агентства Бельгії, доповіді французької організації 

“Спостереження за сектами” та Місії з боротьби проти сект при уряді Франції. 

Головні положення даних доповідей розкриваються з наступних позицій: 

- Культи та секти не є релігіями. Тобто деякі релігійні меншини не є 

справжніми релігіями, але є чимось іншим - сектами та культами (небезпечними 

псевдорелігійними організаціями).  

- Промивання мозку та контроль свідомості. Релігія визначається як 

здійснення свободної волі, то “не релігія” застосовує певні методи переконання 

- промивання мозку та контроль свідомості. 

- Віровідступники. Оскільки теорія промивання мозку є об’єктом наукової 

критики, то для підтримки даної теорії береться велика кількість “жертв”, котрі 

постраждали від культів. 

- Антикультова діяльність. Культи та секти не є релігіями, тому що вони 

застосовують методи промивання мозку, тоді як релігія за своєю природою є 

свободною, і люди можуть вільно вступити або залишити її. 

 

1.2. Поняття “антикультовий рух”, його зміст та обсяг 

Важливим компонентом наукового дослідження є аналіз категоріально-

понятійного апарата. Основними поняттями для розуміння сутності 

досліджуваної проблеми, дисертант виділяє наступні: “культ”, “опозиція до 

культів”, “контркультовий рух”, “антикультовий рух”, “контроль свідомості”, 

“депрограмування”. 

Наукові дискусії щодо нових релігійних рухів, є досить складними в 

соціальних науках. Довготривалість конфлікту між новими релігійними рухами 

та антикультовим і контркультовим рухами залишило свій відбиток у розумінні 

терміну “культ”, який у сприйнятті масової свідомості позначає релігійну групу, 



переконання якої є хибними, небезпечними і т.п. Гострота цієї полеміки, як 

правило, поляризує її учасників в крайніх виявах, що, в свою чергу, заважає 

знайти помірковану позицію у вирішенні даної проблеми. 

Термін “культ” є найбільш контроверсійним в релігієзнавчих 

дослідженнях. Слово походить від французького “culte”, котре прийшло з 

латини від слова “cultus”. Останнє пов’язане з латинським дієсловом “colere”, 

що позначає поклоніння або пошана божества. Зазначимо, що в науковій 

літературі терміном “культ” позначають насамперед різновид релігійної 

діяльності, метою якого є вшанування об’єкта віри. В даному значенні, культ 

визначається як: 1) поклоніння, благоговійне вшанування божественних істот; 2) 

особлива форма або система релігійного поклоніння, передусім до її зовнішніх 

обрядів та церемоній; 3) вірність чи самопожертва особі або речі[141]. В даному 

випадку, термін “культ” позначає “систему релігійних дій, предметів і символів, 

протягом певного часу апробовуваних у релігійній практиці і при потребі 

змінюваних. Пов’язаний з релігійними уявленнями віруючих і спрямований на 

задоволення релігійних потреб суб’єктів культової діяльності”[86, с.173]. Даний 

термін також вживається для позначення типу релігійних організацій. З позиції 

соціології релігії (нейтральне визначення), культ - це невелика релігійна група, 

що існує в напружених відносинах з традиційними релігіями. Наприклад, 

індуїзм можна вважати культом в Північній Америці, християнство - в Індії. 

Також, культ - це інноваційна, міцна у своїх внутрішніх зв’язках релігійна група, 

відмінна від традиційних конфесій; невелика за кількістю віруючих, відносно 

нещодавно створена релігійна організація на чолі з харизматичним лідером, 

особливістю якої є унікальність у віровченні та практиках. У цьому розумінні, 

культ є новим релігійним рухом з подальшою перспективою трансформації у 

деномінацію.  



До несхвальних характеристик та позначень терміну “культ” належать 

визначення з позиції контркультового та антикультового рухів. З позиції 

контркультового руху, “культ” визначається як будь-яка релігійна група, котра 

приймає більшість з ключових християнських доктрин (наприклад, 

божественність Ісуса, непорочне зачаття, Трійця, спасіння вірою або діями), 

інтерпретуючи їх у відмінному від традиційного християнства смислі, що не 

відповідає положенням усталених християнських канонів. Мається на увазі, що 

лідери даних релігійних груп проповідують єретичні, хибні вчення, а їх 

віроповчальна література спотворює традиційні моральні християнські цінності 

в суспільстві та не відповідає Закону Божому. В аналогічному розумінні поняттю 

“культ” в східноєвропейських та пострадянських країнах відповідає поняття 

“секта”. Відповідно до визначення культу контркультовим рухом, Церква Ісуса 

Христа Святих останніх днів (далі мормони), Свідки Ієгови, Церква Уніфікації та 

інші організації вважаються культами. Але в обсяг даного поняття не 

потрапляють неоязичництво, неоорієнталізм, оскільки віроповчальні положення 

даних релігійних напрямів не пов’язані з християнством. Подібне розуміння 

культу є обмеженим християнською традицією та не включає всю 

різноманітність релігійних організацій нехристиянського толку. 

У розумінні антикультових активістів культ (“тоталітарна секта”, 

“деструктивний культ”) - це релігійна, комерційна або інша група сформована 

авторитарним харизматичним лідером, котра застосовує психологічне насилля 

над своїми послідовниками  та використовує  їх в своїх цілях з метою 

матеріального збагачення групи. Антикультовий рух намагається показати та 

нав’язати суспільній свідомості небезпеку, що походить від релігійних груп, 

котрі займаються контролем свідомості. 



У першій половині ХХ століття консервативні християнські вчені, в 

переважній більшості протестантські, в апологетичному стилі захищали 

традиційну християнську теологію від вчень нових релігійних рухів. Ця 

діяльність продовжується і до сьогодні на різних рівнях теологічної експертизи 

вчень НРР, котра дістала назву контркультового руху (переважно 

християнського). Сучасна доба протистояння новим релігіям почалась в США в 

кінці 1960-х років, коли молодь з середнього класу активно залучалась до 

дотримання та сповідування положень нових релігій. Родичів цих молодих 

людей турбувало те, що останні залишали свої домівки, навчання та роботу і 

приєднувались до незрозумілих та незвичайних релігійних груп. Так почались 

формуватись перші організації з протидії НРР, які в основному складались з 

родичів та батьків послідовників культів. Надалі опозиція до культів почала 

розширюватись та включала не тільки родичів, а й людей з дуже різними 

поглядами та з різних верств населення. Опозиція до культів на 

загальнонаціональному та міжнародному рівнях виникла після масового 

самовбивства членів релігійної організації “Храм Народів” в 1978 році. Сьогодні 

опозиція до культів, крім батьківських груп, включає в себе колишніх членів НРР, 

релігійних діячів та представників національних церков, вчених різних галузей 

та організацій, котрі намагаються підвищити рівень освіченості населення в 

тому, що існують серйозні емоційні, духовні та фізичні зловживання зі сторони 

нових релігійних рухів. Це призвело до розподілу у наукових колах на вчених, 

які підтримують опозицію до культів, та тих, хто виступає проти. 

На науковому рівні дискусії з розділенням вчених на дві протилежні групи 

М.Лангоун[193] описує як “релігійну коаліцію” (соціологи релігії), котра захищає 

права нових релігій, їх вірування та практики, проти “коаліції індивідуальних 

прав”. Коаліція індивідуальних прав захищає громадян від зловживань з боку 



релігійних та нерелігійних груп і окремих осіб, до складу якої входять теологи, 

богослови, соціологи, психологи та психіатри. Дану коаліцію індивідуальних 

прав можна назвати власне опозицією до культів. Опозиція до культів - це 

загальна назва осіб, організацій релігійного або світського характеру, які в своїй 

діяльності протистоять новим релігійним рухам. Особливістю їхньої діяльності є 

видання полемічної літератури з боку традиційних церков; взаємодія та 

надання, в деяких випадках, недостовірних даних ЗМІ для підриву іміджу НРР в 

суспільстві; побудова стереотипного розуміння НРР в негативних тонах; 

використання колишніх членів в судових справах проти НРР та на телебаченні 

для поширення негативного іміджу культів в масовій свідомості; організація 

міжнародних конференцій; застосування процесу депрограмування; створення 

центрів для реабілітації колишніх віруючих; залучення підтримки на рівні 

державних органів по обмеженню та забороні діяльності культів. За 

визначенням представників опозиції культам, культ - це релігійна або 

псевдорелігійна група, об’єднана навколо певного лідера, ідеї або речі, яка 

інтерпретує біблійні істини традиційного християнства у помилковому вигляді та 

застосовує психологічні методи впливу на свідомість віруючого (“контроль 

свідомості”, “реформування мислення” тощо). 

Опозицію до культів дослідники (Е.Баркер, Д.Бромлі, М.Інтровіньо, 

Д.Коун, Г.Мелтон, Дж.Хадден, Е.Шюпе) поділяють на дві основні групи - світська 

опозиція або антикультовий рух та релігійна опозиція або контркультовий рух 

(ККР). Більшість діячів християнського контркультового руху тримаються 

осторонь від світської опозиції новим релігійним рухам. Даної позиції у 

розмежуванні опозиції до культів ми дотримуватимемось у нашому 

дослідженні. Для розуміння відмінності між цими рухами ми покажемо різні 



варіанти типологій зарубіжних дослідників опозиції до культів, де розкривається 

специфіка антикультового та контркультового рухів. 

Розрізнення між АКР та ККР вперше провів Г.Мелтон. ККР - це рух, який 

має чітке конфесійне забарвлення. Він представлений християнськими 

активістами та організаціями, що відносяться, головним чином, до 

протестантських та православних деномінацій і церков. Контркультисти ведуть 

боротьбу проти НРР з позиції християнської теології, констатуючи, що 

віровчення критикованих груп суперечать євангельському. АКР, на відміну від 

контркультового, - світський за своїм походженням. Представників 

антикультового руху не цікавлять віровчення НРР. Антикультові активісти 

звинувачують НРР у застосованні неетичних методів впливу на психіку своїх 

адептів (промивання мозку, контроль свідомості). Дотримуючись позиції 

Г.Мелтона, Д. Коун розділив опозицію до культів на три види: євангельський 

християнський контркультовий рух, світський антикультовий рух та світська 

наука (у кожного конкретного представника науки баланс між свободою совісті 

та загрозою від культів)[139]. 

М.Інтровіньо для розрізнення основних положень АКР та ККР пропонує 

ввести дві позиції: 1) доктринальну та соціологічну і 2) раціоналістичну та 

постраціоналістичну[162]. У відповідності до першої позиції, відмінність між 

антикультовим та контркультовим рухами полягає у розрізненні їх суб’єктів та 

об’єктів. Суб’єктами ККР є християнські пастори, священники та миряни, для 

яких культи - це організації, що проповідують єретичні вчення. До 

антикультового руху входять світські організації та активісти без теологічної або 

богословської освіти. На думку М.Інтровіньо, суб’єктивні критерії не є 

абсолютними та достатніми у розрізненні цих рухів,  оскільки існують 

священнослужителі (протестантські, православні, католицькі) та вчені з 



релігійною освітою, котрі беруть активну участь в антикультовому русі. 

Характеристики за об’єктом є більш суттєвими. Ключовою особливістю в 

розрізненні АКР та ККР є їх теоретична основа, згідної якої антикультовий рух 

аналізує діяльність НРР, а контркультовий рух досліджує віровчення НРР. АКР 

намагається звільнити людей від впливу культів, акцентуючи на застосуванні 

лідерами НРР методу “контролю свідомості” та матеріальному збагаченні за 

рахунок своїх послідовників. Контркультовий рух повністю відкидає дані 

положення АКР. На їх думку, хибні вірування або єресь порушують Закон Божий, 

а це є умовою неправильної поведінки. 

Другою позицією у диференціації даних рухів М.Інтровіньо визначає 

раціональне та надраціональне пояснення причин росту кількості культів[162]. У 

раціональному поясненні головним тезисом є довіра людей до положень НРР, 

котрі, як наслідок, стають жертвами релігійних шахраїв. Антикультисти 

наголошують на світських рисах шахрайства (наприклад “фіктивні” чудеса), в той 

час, як контркультисти - на релігійних елементах шахрайства (маніпуляція 

положеннями Писання). Надраціональне пояснення ґрунтується на тому, що 

лідери культів досягають успіху завдяки надлюдським можливостям. З 

релігійної точки зору, лідери культів контактують з Сатаною. Для світських 

антикультистів, лідери культів досягають влади над своїми послідовниками 

завдяки методу “промивання мозку”. 

Дж.Хадден, у праці “Таксономія антикультового руху”[153], розрізнив 

чотири види опозиції культам: перший - релігійна опозиція (контркультовий 

рух), яка характеризується наступним. Культи розглядаються як єресь, тому 

теологи вважають своєю місією викриття єресі та корекція переконань тих, хто 

відхилився від істини. Ця опозиція виконує дві важливі функції: по-перше, 

захищає людей (особливо молодь) від єресі; по-друге, посилює солідарність 



серед істинних віруючих. Другий вид - це світська опозиція або антикультовий 

рух, де особиста незалежність вважається головною ціллю, яка досягається 

виведенням людей з груп, котрі використовують контроль свідомості та 

оманливий прозелітизм; має приховані цілі по знищенню НРР. Третій - 

віровідступники. Віровідступництво - відмова від релігійної віри; віровідступник 

- той, хто бере активну участь в опозиції до своєї попередньої віри. 

Антикультовий рух активно заохочує колишніх членів інтерпретувати свій досвід 

участі у культі як хибний, неправильний та закликає до участі в організованій 

боротьбі проти діяльності культів. Четвертий - підприємницька опозиція, до неї 

входять особи, які займаються проблематикою культів заради власної вигоди; 

спеціальні союзи чи коаліції по сприянню розділення поглядів стосовно 

діяльності культів[153]. Дослідник визначив, що “антикультовий рух оголошує 

ряд світських істин, перевірка яких відкрита для емпіричного дослідження. 

Антикультовий рух говорить про методи, які використовуються для залучення 

максимальної кількості адептів до культів: промивання мозку, управління 

свідомістю та реформування мислення”[152].  

Е.Баркер виділила п’ять наглядових груп за культами. На її думку, 

поширення інформації з боку наглядових груп, здійснюється з метою зміни 

громадської думки та державної політики щодо діяльності НРР. До цих 

наглядових груп належать: 1) групи обізнаності про культи або антикультові 

групи, що фокусуються на шкоді заподіяній “деструктивними культами”; 2) 

контркультові групи, що фокусуються на єретичних вченнях нетрадиційних груп; 

3) науково орієнтовані групи, які досліджують віровчення та практики НРР у 

порівнянні; 4) групи з прав людини - акцент на правах релігійних меншин; 5) 

групи захисту культів від перших двох груп[118]. Представники першої групи 

нагляду за культами намагаються попередити суспільство про небезпеку, яка 



йде від культів, та прагнуть контролювати діяльність останніх. До цієї групи 

можуть також входити депрограмісти, консультанти щодо виходу, приватні 

детективи, адвокати, медпрацівники та клінічні психологи. Деякі подібні 

організації були ініційовані урядами (Франція) або за підтримки православної 

церкви (Росія). Активісти груп обізнаності за культами ідентифікують себе як 

турботливих та досвідчених піклувальників за тими, хто нібито страждає від 

зловживань культів - насилля, злочинної та іншої антисуспільної діяльності. 

Особливістю антикультових груп є те, що вони знаходять постраждалих після 

участі в культі та надають їм статус жертви. Головними свідками є 

віровідступники, котрі заявляють про жахи, яким їх піддавали під час 

перебування в культі. Дані групи не тільки застерігають людей про небезпеку 

НРР, але також намагаються контролювати їх діяльність навіть незаконними 

способами. З цією метою вони проводять зустрічі та конференції, видають 

літературу і лобіюють свої інтереси у владних органах та організаціях, котрі 

підтримали б їхню діяльність. Деякі активісти пропонують свої послуги в якості 

свідків-експертів в судових справах щодо методів контролю свідомості, які 

нібито застосовують культи до своїх віруючих. 

Іншу позицію до розуміння антикультового руху показав 

Дж.Криссидес[128]. Дослідник опозицію до культів ототожнює з антикультовим 

рухом. Він виокремив чотири категорії антикультових груп - світські групи, 

християнські євангельські групи, групи по протидії окремим культам, 

депрограмісти. На його думку, між цими групами не існує чіткої межі, активісти 

кожної з цих груп можуть переходити з однієї в іншу. На прикладі Британського 

антикультового руху, Дж. Криссидес наводить приклади тісної співпраці між 

світськими та релігійними групами. 



Є.Егільский визначає основні напрямки сучасного руху з протидії культам, 

який оформився в різних ідейних течіях та організаціях, котрих на Заході 

розділяють на контркультовий та антикультовий рух. Присутнє в назвах цих 

рухів слово “культ”, на його думку, використовується в повсякденній мові 

жителів США для позначення несхвальних релігійних груп і має образливий 

відтінок[103]. У європейських країнах та Росії в аналогічному сенсі зазвичай 

вживається слово “секта”. Обидва напрямки спочатку сформувалися в США, і 

саме цей розподіл відображає, в першу чергу, північноамериканську ситуацію. 

Ситуація в Західній Європі та Росії має свою специфіку. Чітка межа між 

контркультовим і антикультовим рухами відсутня, але у своїх чистих формах 

дані рухи сповідують різні ідеології[103]. На думку С.Іваненко виразною 

особливістю антикультового руху часто виступає “демонізація” опонентів, віра в 

деструктивність нових релігійних рухів, їх кримінальну природу, а також 

впевненість в необхідності заборони сект і культів[43]. І.Кантеров доповнює, що 

головною метою представників антикультового руху є жорстка критика НРР і 

пошук гучних термінів та понять для їх позначення, таких як “тоталітарна секта”, 

“деструктивний культ”[51].  

В.Мартинович, доповнюючи типологію Е.Баркер, описує п’ять “шкіл 

сектознавства”, серед яких він виділяє “протикультову або конфесійну школу 

сектознавства”, “антикультову школу сектознавства”, “академічну школу 

сектознавства”, “правозахисну школу сектознавства”, “прокультову або 

апологетичну школу сектознавства”[69]. Варто зазначити, що в даній типології 

вживається термін “сектознавство”, котрий імпліцитно містить в собі 

образливий, дискримінаційний елемент у позначенні предмета дослідження. В 

даній типології можна не погодитись з назвою “академічна школа 

сектознавства”, оскільки академічність наукових досліджень претендує на 



об’єктивність та уникає оціночних суджень. “Протикультова школа 

сектознавства займається критикою вчення, релігійних практик та діяльності 

НРР з позиції віровчення традиційних релігій світу або з точки зору будь-якої 

ідеології”[69, с.4] Антикультова школа сектознавства ставить собі за мету 

боротьбу з культами і нівелювання їх впливу на суспільство. Головним методом 

боротьби антикультової школи є створення негативного іміджу НРР в суспільстві 

за допомогою виявлення негативної інформації про їх методи і форми роботи з 

своїми послідовниками. В якості одного з головних джерел інформації про 

культи постають свідчення колишніх членів і тих, хто постраждав від їхньої 

діяльності. Праці представників антикультової школи вирізняються описовим 

характером і направлені на розкриття всіх реально або потенційно 

деструктивних складових НРР. В найбільш радикальних формах антикультовий 

рух може набувати екстремістського характеру, за якого культам приписуються 

всі проблеми сучасного суспільства[69]. 

Розглянувши попередні типології організацій, груп, шкіл, котрі здійснюють 

нагляд за діяльністю нових релігійних рухів, ми пропонуємо власну типологію, 

змістом якої є власне опозиційність до культів. За основу ми візьмемо типології 

Д.Бромлі, М.Інтровіньо, Г.Мелтона, де опозиція до культів розділяється на 

контркультовий та антикультовий рухи. Контркультовий рух включає: 1) 

християнську, іудейську та мусульманську апологетику, де відбувається 

тотальна критика всіх без виключення НРР і традиційних релігій та визнання 

істинною лише власну релігію; повністю заперечується можливість інтерпретації 

віроповчальних джерел в межах певної релігійної традиції, що не узгоджується з 

каноном (крайня форма); 2) конфесійно ангажованих дослідників нових 

релігійних рухів, котрі розглядають НРР у порівнянні з традиційними релігіями, 

констатуючи невідповідність віровчення канонам (поміркована форма). До 



антикультового руху належать наступні складові елементи, що складають його 

соціальну базу і об’єднавшись утворюють антикультові організації: 1) батьківські 

групи, чиї діти є віруючими нових релігійних рухів, котрі є основою 

антикультового руху; 2) психологи-антикультисти з науковими ступенями, які, 

користуючись своїм статусом і розробками та популяризацією у суспільстві 

концепцій контролю свідомості, підтримують теоретичні засади антикультового 

руху; 3) депрограмісти та консультанти щодо виходу, які, опираючись на 

дослідження психологів, застосовують психологічні методи по виведенню 

людини з нових релігійних рухів; 4) віровідступники (колишні послідовники НРР, 

що приєднались до антикультового руху); 5) державні службовці, котрі з 

особистих світоглядних або фінансових переконань надають підтримку 

антикультовому руху на державному рівні. Теоретичними положеннями 

антикультового руху по боротьбі проти нових релігійних рухів, постають 

напрацювання психологів щодо методів контролю свідомості.  

Головним адресатом, цільовою аудиторією АКР є органи державної 

влади, правоохоронні структури, засоби масової інформації. Представники 

антикультового руху намагаються показати культи суспільно небезпечними, 

кримінальними формуваннями по своїй природі, проти яких держава та 

суспільство мають вести боротьбу. Мета антикультового руху - активізація 

нетерпимості до нових релігійних рухів та спонукання до прийняття органами 

законодавчої влади нормативно-правових актів по забороні діяльності нових 

релігійних рухів. Але у діяльності АКР є позитивні моменти, котрі полягали в 

тому, що він виконував функцію громадського нагляду за новими релігійними 

рухами виявляючи порушення прав і свобод послідовників НРР їх керівниками 

та допомагав постраждалим від зловживань лідерів НРР у вигляді 

представництва в судових справах та психологічними консультаціями. 



Розгортаючи свою діяльність в різних сферах суспільного життя, 

антикультовий рух починає виконувати функції, що є однією з необхідних умов 

його існування. Це ті ж самі функції, які виконують нові релігійні рухи та 

найбільш проявляються у його діяльності, насамперед, дезінтегруюча, 

комунікативна, легітимуюча, регулятивна, світоглядна. Завдяки реалізації даних 

функцій антикультовий рух намагається здійснювати контроль та впливати на 

суспільство, ЗМІ, державні органи, формуючи вигідну для себе позицію по 

відношенню до нових релігій. Реалізація дезінтегруючої функції антикультового 

руху полягає в тому, що, об’єднавшись на основі певних світоглядних установок, 

групи людей протиставляють себе іншим соціальним утворенням. Це може бути 

джерелом конфлікту між представниками різних віросповідань, громадських 

об’єднань, конфлікту між державою та окремими релігійними організаціями. 

Комунікативна функція спрямована на забезпечення спілкування, обмін 

інформацією антикультистів між собою, з суспільством, науковцями, 

традиційними визнаними конфесіями стосовно нових релігійних рухів. 

Легітимуюча функція виявляється у визнанні чи невизнанні діяльності того чи 

іншого нового релігійного руху. Тобто, якщо релігійна група не критикується та 

не піддається нападам з боку антикультового руху, то вона має право на 

існування. За допомогою регулятивної функції антикультовий рух втручається, 

не маючи на те офіційних повноважень, у відносини нових релігійних 

організацій з суспільством, державою та домагається заборони діяльності нових 

релігійних рухів. Особливість світоглядної функції антикультового руху полягає у 

виробленні своєрідної сукупності поглядів, норм, установок, які визначають та 

формують відношення людини, суспільства до нової релігійності з позиції 

несприйняття, недовіри. Подані функції антикультового руху висвітлюються в 

наступних розділах дисертації. 



Концепція “контролю свідомості”, ставши основою АКР у протидії НРР, 

привернула в цьому аспекті увагу релігієзнавців, соціологів і психологів. Серед 

науковців сформувалось дві групи: перша - в підтримку концепції (М.Вершинін, 

Є.Волков, Р.Ліфтон, М.Сингер, Е.Шайн), і друга, представники якої заперечували 

застосування новими релігійними рухами маніпулятивних методів щодо своїх 

послідовників (Е.Баркер, Д.Бромлі, Д.Ентоні, Г.Мелтон, Дж.Річардсон, Т.Робінс, 

Дж.Хадден та ін.). 

Відповідно до позиції АКР, “контроль свідомості” - це процес ідеологічної 

обробки свідомості людини, за якого здійснюється нівеляція особистої 

автономії, що призводить до нездатності самостійного мислення та руйнування 

вірувань і переконань. В цьому контексті, контроль свідомості відноситься до 

примусової зміни базових вірувань та цінностей. Даний термін застосовується 

до будь-яких психологічних способів, котрий можна розглядати як руйнування 

та контроль почуттів, поведінки, емоцій індивіда. 

Психологи теорією “контроль свідомості” позначали методи тоталітарних 

політичних режимів у впливі на свідомість людини. Пізніше теорія була 

розширена та модифікована психологами Р.Ліфтоном, М.Сингер, Е.Шайном, для 

пояснення ефективності залучення віруючих лідерами культів до своїх 

організацій. Теорія третього покоління, запропонована Б.Заблоцкі, ґрунтувалась 

на використанні контролю свідомості задля збереження послідовників НРР в 

своїх рядах. 

Е.Шайн та Р.Ліфтон під час дослідження американських 

військовополонених після повернення їх з китайського полону прийшли до 

висновку, що контроль свідомості в кращому випадку має тимчасову дію. 

Дослідники виявили, що китайці застосовують примусове переконання для 

порушення здатностей організації та підтримки бойового духу. Для ефективності 



зміни своїх переконань та поглядів людині спочатку створювали жахливі умови, 

обмежували в харчуванні, сні. Коли людина доходила до фізичного та 

психологічно виснаження, її умови перебування значно поліпшувались, і 

китайські експериментатори досягали в деяких випадках антиамериканських 

заяв від полонених (американських громадян). Але більшість полонених не 

прийняли комуністичної ідеології. Е.Шайн та Р.Ліфтон дійшли висновку, що таке 

примусове переконання вдавалось лише в незначній кількості випадків та 

залишалось досить нестійким[64]. 

Російський психолог Є.Волков визначив “контроль свідомості” як 

маніпуляцю з використанням насильницького навернення до віри або техніки 

модифікації поведінки без згоди тієї людини до якої її застосовують. Даними 

техніками, на його думку, користуються культи, котрі використовують методи 

маніпулювання для вербування та утримання своїх членів та здійснюють 

тотальний контроль думок та відчуттів своїх послідовників[18]. На думку 

М.Вершиніна, “контроль свідомості” - це цілеспрямоване насильницьке 

управління психікою та поведінкою людини; психологічний вплив з метою 

досягнення виграшу за допомогою прихованої стимуляції свідомості іншої 

людини для здійснення певних дій з використанням примусового чи 

непримусового навернення до віри[16]. Ф.Зімбардо у статті “Які послання 

ховаються у сьогоднішніх культах” зазначив, що методи культового рекрутинга, 

індоктринації та впливу на своїх членів не є екзотичними формами контролю 

свідомості, а лише інтенсивними тактиками соціального впливу, котрі 

практикуються професіоналами та агентами соціального впливу[223]. Лідери 

культів пропонують прості вирішення все більш складних суспільних проблем, з 

якими людина щоденно зустрічається. Вони пропонують простий шлях для 

досягнення щастя, успіху та спасіння за умови дотримання простих правил та 



регламентації простого способу життя. В кінцевому підсумку, кожен новий член 

вносить свій вклад в силу лідера. Контроль свідомості не відрізняється від цих 

щоденних різноманітних впливів, а лише більшими інтенсивністю, об’ємом, 

тривалістю. 

Д.Бромлі та Е.Шюпе спростовують використання в НРР психологічних 

методів впливу на свідомість[204]. Під поняттям “контроль свідомості” мається 

на увазі застосування різними та не пов’язаними між собою релігійними рухами 

високоефективних методів модифікації поведінки людини. Вони вважають, що 

висококваліфіковані спеціалісти у сфері психології та психіатрії нездатні 

ефективно змінювати свідомість та волю індивіда. Це підтверджує 

неможливість швидкого або регулярного перетворення свідомості неофіта 

проти його волі релігійними лідерами. 

Дж.Річардсон вважає, що сучасні теорії “контролю свідомості” 

спотворюють попередні наукові доробки з примусового переконання 

розроблених в Китаї, Північній Кореї та СРСР[193]. Ці методи виявились 

неефективними. Більш пізні дослідження показали, що НРР мають позитивний 

вплив на своїх віруючих. Значна кількість людей, фактично, самостійно 

вишукують НРР з метою дослідження та вступу до них для отримання нового 

духовного, релігійного досвіду. Якщо б НРР мали доступ до потужних 

маніпулятивних методів, то слід очікувати наступних наслідків:  

- НРР мали б великий темп приросту послідовників. Насправді, більшість з 

них не мали помітних успіхів у вербуванні; 

- НРР повинні бути більш успішними у збереженні кількості своїх адептів. 

Але більшість послідовників були членами культів лише протягом невеликого 

періоду. 



Дж.Річардсон зазначив, що багато судових справ проти НРР ґрунтувались 

на теорії “контролю свідомості” та в більшості випадків були успішними[195]. 

Це було потужною “соціальною зброєю” проти непопулярних груп (політичних 

та релігійних) в Америці. Заяви про контроль свідомості використовувались для 

виправдання драматичних дій (або бездіяльності) влади по всьому світу. 

На противагу культовому програмуванню антикультовий рух почав 

застосовувати процес, котрий нівелює дане програмування. Даний процес ввів 

Т.Патрік, під назвою “депрограмування”, а тих, хто застосовували даний метод 

по виведенню людини з культу, - “депрограмістами”[201]. Депрограмування 

включало викрадення та фізичне обмеження учасників культів з метою 

розірвання зв’язків з членами групи. Практика ґрунтується на припущенні, що 

прийняття в члени культу було примусовим і було результатом культового 

програмування. Т.Патрік під час депрограмування застосовував 

конфронтаційний метод та описував його наступним чином: “Коли ви 

депрограмуєте людей, ви примушуєте їх думати. Але я продовжую виводити їх 

з рівноваги та з більшою силою починаю ставити питання для відкриття їх 

свідомості. Коли в певний момент їх свідомість розкривається, вони починають 

бачити весь обман, яким були запрограмовані. Вони розуміють, що їх ввели в 

оману. Тоді свідомість починає працювати”[171]. 

К.Гарвей описує перетворення як чотирьохфазний процес, що для 

послідовника культу починається з (1) ворожості, потім руху до (2) постановки 

питань та (3) добровільним наданням інформації і закінчується (4) 

встановленням зв’язку[146]. На думку К.Гарвея, як тільки депрограміст досягає 

поваги, розмова переходить від початкової ворожості до періоду тривалої 

комунікації. Прогрес на цій стадії спостерігається лише тоді, коли послідовник 

культу починає піддаватись “вторинному опитуванню”, за якого одне питання 

породжує ще кілька питань. Далі, послідовник сам починає надавати 

інформацію, яка підтверджується і узгоджується з інформацією депрограміста. 



Нарешті, послідовник встановлює зв’язки з фактами, котрі йому надавались, і 

проводить аналіз. К.Гарвей робить акцент на пізнавальних аспектах обробки 

інформації при депрограмуванні. М.Лангоун визначив депрограмування як 

процес, “котрий надає інформацію та емоційну підтримку, націлену на те, щоб 

викликати питання, сумніви та критичне мислення відносно культу”[170]. 

Депрограмування - це процес, за якого члени нових релігійних рухів 

насильницьки викрадаються з групи, утримуються в підготовленому місці та за 

допомогою психологічних методик ресоціалізації повинні відмовитись від 

релігійних переконань та залишити групу. Депрограмування - це 

конфронтаційний метод, в якому стресова ситуація використовується для 

руйнування запрограмованих психічних моделей. Дж.Кларк зазначає, що 

деперсоналізація, викликана культовою ідеологічною обробкою, не реагує на 

антипсихотичні (знімання або запобігання нападу психозу) препарати чи 

лікування від психологів та психіатрів для відновлення самостійного 

мислення[196]. Не дивлячись на це, методи насильницької терапії проти 

ідеологічної обробки свідомості, розроблені непрофесійними психологами 

(Т.Патріком), в багатьох випадках були ефективними у “звільненні” людини від 

культового програмування. 

Застосування процесу депрограмування часто виходило за межі закону. 

Хоч депрограмування, з часом, включало менше насилля, існує достатньо 

свідчень, як депрограмісти погрожували, били, обмежували у сні, харчуванні 

тих, кого намагались депрограмувати. Так, проти Т.Патріка було відкрито 

кілька кримінальних справ за викрадення та насильне утримання людини. 

Д.Бромлі та Е.Шюпе вважали, що депрограмісти схожі на американських 

колоністів, котрі переслідували відьом: зізнання, складені по відношенню до 

підозрюваного, базувались на фантазії суддів в його чаклунстві, підписувались 

під примусом, а потім використовувались для виправдання насилля[206]. На 

думку Е.Шюпе, словесні образи, направлені на віруючого НРР, його 



переконання та лідера організації, є однією з головних тактик 

депрограмування[208]. 

 

Висновки до 1-го розділу 

Основу джерельної бази дисертації складає наукова англо-американська 

(філософсько-релігієзнавча, соціологічна, психологічна) література, котра 

присвячена дослідженням антикультового руху. Cуттєву роль для розуміння 

антикультового руху відіграють методологічні питання у дослідженнях нових 

релігій - об’єктивність у розумінні термінів “культ”, “секта”, “новий релігійний 

рух” та проблеми, які виникають у зв’язку з функціонуванням нових релігійних 

рухів у суспільстві. Переважна більшість науковців погоджуються, що нові 

релігійні рухи у своїй більшості не несуть небезпеки для людини. Дослідники 

(Є.Балагушкін, Е.Баркер, Е.Галахер, І.Кантеров, Т.Міллер) пропонують уникати 

оціночних термінів “секта”, “деструктивний культ” при позначенні нових 

релігій, а вживати стосовно них терміни “альтернативна релігія”, “новий 

релігійний рух” та “культ”. Хоч ці терміни є досить загальними, але за своїм 

змістом чітко передають специфіку релігійних новоутворень, які 

характеризуються саме новизною у своєму вченні. У дисертації під новими 

релігійними рухами та культами ми будемо вважати релігійні чи містичні 

організації, що виникли у другій половині ХХ або на початку ХХІ століття. 

Для визначення витоків антикультового руху ми звернулися до праць 

Е.Арвек Л.Доусона, Б.Заблоцкі, Д.Коуна, Дж.Криссидеса, Дж.Люіса, Дж.Саліби, 

котрі сформулювали основні проблемні питання, що призвели до несприйняття 

нових релігійних рухів суспільною більшістю. До головних проблемних питань 

щодо діяльності НРР, які призвели до появи антикультового руху, дослідники 

виділяють: статус релігійності; концепції промивання мозку; насилля в культах 

по відношенню до віруючих; виховання дітей в НРР; участь великої кількості 



молоді в нових релігійних рухах; конфлікт між новими релігійними рухами та їх 

критиками.  

Головним джерелом інформації для розкриття змісту досліджуваної 

проблеми є наукові доробки дослідників (соціологи релігії) антикультового 

руху, де розглядаються причини його виникнення, ідейна програма, форми 

діяльності. Головним чином ці положення розкриваються американськими 

(Д.Бромлі, С.Дарнелл, Г.Мелтон, Дж.Хадден, Е.Шюпе) та європейськими 

(Е.Баркер, М.Інтровіньо, Дж.Криссидес) науковцями. Дослідники сходяться в 

одній позиції, що протидія новим релігіям оформилась в двох формах: 

антикультовому русі та контркультовому русі[78]. Контркультовий рух - це 

релігійна опозиція до культів, що складається переважно з священнослужителів, 

теологів, богословів. Антикультовий рух виникає у вигляді об’єднань, до складу 

яких входили родичі послідовників нових релігійних рухів, психологи, юристи. 

Науковці показують специфіку антикультового руху, котра виявляється в його 

світському характері та відрізняє його від інших рухів, що протистоять новим 

релігійним рухам. Потрібно вказати, що антикультовий рух є відносно новим 

явищем, тому його дослідження серед українських науковців знаходяться на 

початковому етапі. 

Здійснивши аналіз праць психологів (антикультових активістів) 

(К.Гарвей, Р.Ліфтон, М.Сингер, Е.Шайн), дисертант прийшов до висновку, що 

головною ідеєю в протистоянні новим релігійним рухам є релігійна організація - 

культ, котрий застосовує психологічні методи маніпуляції над своїми 

послідовниками (промивання мозку, контроль свідомості, реформування 

мислення). Для нівеляції наслідків психологічного впливу представники 

антикультового руху пропонують застосовувати процес депрограмування. 

Одним з важливих джерел інформації для написання дисертації 

послужили міжнародні нормативно-правові акти у сфері свободи совісті та прав 

людини і національні звіти щодо діяльності неорелігій. У національних звітах 



європейських країн у переважній більшості засуджується діяльність НРР та 

пропонується затвердити нормативно-правові акти по обмеженню діяльності 

культів. 

Проаналізувавши змістовне значення основних понять, які 

застосовуються у дисертації, нами було встановлено, що смисл і значення 

понять трактується по-різному. Поняття “культ” трактується з двох різних 

позицій: по-перше, як різновид релігійної діяльності та, по-друге, як тип 

релігійної організації. В першому випадку, культ - це система релігійних дій, 

спрямованих на вшанування об’єкта віри. У контексті позначення даним 

поняттям типу релігійних організацій, поняттям “культ” позначають релігійні 

організації, котрі виникають у 60-х роках ХХ століття та характеризуються 

новизною у своїх віровченнях та практиках, відмінних від традиційних 

конфесій. З позиції контркультового руху, культ визначається як релігійна 

група, котра приймає більшість з ключових християнських доктрин, 

інтерпретуючи їх у відмінному від традиційного християнства смислі, що не 

відповідає положенням усталених християнських канонів. Дане визначення є 

досить обмеженим, оскільки трактування терміну відбувається в межах певної 

релігійної традиції. У розумінні антикультових активістів, культ - це релігійна, 

комерційна або інша група сформована авторитарним харизматичним лідером, 

котра застосовує психологічне насилля над своїми послідовниками, з метою 

матеріального збагачення групи. 

Дане розрізнення у розумінні культів або нових релігійних рухів призвело 

до розподілу у наукових колах на вчених, які підтримують опозицію до культів, 

та тих, хто виступає проти негативного розуміння і сприйняття культів. 

Опозиція до культів - це загальна назва осіб, організацій релігійного або 

світського характеру, які в своїй діяльності протистоять новим релігійним 

рухам. Опозиція до культів поділяється на дві основні групи - контркультовий 

рух та антикультовий рух.  



Контркультовий рух - це рух, який має чітке конфесійне забарвлення. Він 

представлений християнськими активістами та організаціями, що відносяться, 

головним чином, до протестантських та православних деномінацій і церков. 

Контркультисти протистоять НРР з позиції християнської теології, доводячи, 

що віровчення критикованих груп суперечать євангельському[80]. 

Представників антикультового руху не цікавлять віровчення нових релігійних 

рухів. Вони піддають критиці культи за використання неетичних методів впливу 

(промивання мозку, контроль свідомості) щодо своїх адептів. В своїх ідейних 

програмах антикультовий та контркультовий рухи повністю відмінні. Більшість 

діячів християнського контркультового руху тримаються осторонь від світської 

опозиції новим релігійним рухам. 

Розгортаючи свою діяльність в різних сферах суспільного життя, 

антикультовий рух виконує функції, за допомогою яких він формує стереотип 

негативного образу нових релігій серед громадськості, створює альянси 

антикультових організацій та бере на себе роль контролюючого органу за 

діяльністю НРР. До цих функцій належать дезінтегруюча, комунікативна, 

легітимуюча, регулятивна, світоглядна. 

Концепція “контролю свідомості” стала основою антикультового руху. 

Відповідно до позиції антикультового руху (Е.Шайн, М.Сингер, Р.Ліфтон, 

Ф.Зімбардо) контроль свідомості - це процес ідеологічної обробки свідомості 

людини, за якого здійснюється нівеляція особистої автономії, що призводить до 

нездатності самостійного мислення та руйнування вірувань і переконань[75]. В 

цьому контексті, промивання мозку відноситься до примусової зміни базових 

вірувань та цінностей. Дану концепцію соціологи (Д.Бромлі, Дж.Річардсон, 

Е.Шюпе) піддали критиці, стверджуючи, що при входженні до неорелігії 

людина керується власними соціально-психологічними мотивами. Надалі 

можливий вплив на адептів в навіюванні певних ідей, але такі ж процеси 



відбуваються і в традиційних релігіях, наприклад, під час недільної 

проповіді[80]. 

На противагу культовому програмуванню (промивання мозку) 

антикультовий рух почав застосовувати процес, котрий нівелює дане 

програмування. Депрограмування включало викрадення та фізичне обмеження 

учасників культів з метою розірвання зв’язків з членами групи[75]. Примусове 

депрограмування це конфронтаційний метод, в якому стресова ситуація 

використовується для руйнування запрограмованих психічних моделей. Процес 

депрограмування захисники прав людини сприйняли досить негативно, 

стверджуючи, коли антикультові активісти-депрограмісти ведуть боротьбу 

проти насильства в культах, то самі застосовують насильницькі методи впливу 

на людину (як фізичні, так і психологічні). 



РОЗДІЛ 2. 

СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗМІСТ АНТИКУЛЬТОВОГО РУХУ  

 

2.1. Формування антикультового руху в США 

Антикультовий рух є відповіддю на глобальне релігійне різноманіття, 

котре з’явилось протягом десяти років після закінчення Другої світової війни, і 

своїм виникненням зобов’язаний значному росту нових орієнталістських та 

окультних релігій в Сполучених Штатах на початку 1970-х років. За післявоєнним 

поширенням нових релігійних рухів, сформувались дві досить різні моделі 

їхнього проникнення до Європи та Північної Америки. Поступове наповнення 

європейських країн новими релігійними рухами (наприклад, Церква Уніфікації, 

Міжнародне товариство Свідомості Крішни, Обитель повного спокою), 

розпочалось не стільки після Другої світової війни, скільки після китайської 

революції (1949 рік) і проголошення незалежності Індії (1947 рік). Емігруючи до 

Європи (Англія, Франція, Нідерланди, Німеччинна, Швейцарія), представники 

Китаю та Індії заснували власні культурні центри для відправлення релігійних 

служінь. Одночасно, відбувається захоплення європейцями східною культурою, 

що позначилось організацією експедицій, подорожей до Азії. Все більша 

кількість східних релігійних гуру приїжджає до Європи для проповідування свого 

вчення. Вони, протягом ХХ століття, збільшили європейську релігійну 

різноманітність організацією нових релігійно-містичних центрів, курсів 

духовного просвітлення, формуванням релігійних общин. “Найбільш помітними 

виявились пост-гіпнотичні магічні організації - Орден Азіатських Братів, Орден 

Мартиністів, спіритизм Алена Кардека і теософія Олени Блаватської, котрі, 

синтезуючи східні релігійні вчення з християнськими, дали поштовх до розвитку 



нових релігійних пошуків”[с. 218, 182]. 

 В Америці картина диверсифікації досить відрізнялась, у зв’язку з 

прийняттям ряду законів в перші десятиліття ХХ століття, які запобігли міграції з 

Азії. Закон прийнятий 1924 року, що передбачав дискримінаційну політику 

стосовно громадян країн Азії, був відмінений в 1965 році за ініціативи 

президентів Джона Кеннеді, Ліндона Джонсона та країн-членів Об’єднаної 

Південно-Східної Азійської Конвенції для підтримки військових сил у 

В’єтнамі[90]. Як наслідок, відбувся раптовий наплив до США вихідців з Азії та 

відкриття країни для азійських релігійних місіонерів. У цей час молодь, котра 

пережила Другу світову війну та формувалась на страхах ядерної катастрофи, 

досягає повноліття. Це нове покоління стало проблемою для держави. Потрібно 

було створювати нові робочі місця, що уряд не зміг зробити за короткий 

проміжок часу. Однією з реакцій став розвиток нової субкультури - культури 

“людей вулиці” (бездомних). “Люди вулиці” з’явились у всіх містах по всій 

території США, але найбільша їх кількість зосередилась вздовж узбережжя 

Тихого океану, де клімат і соціально толерантне суспільство надало їм високий 

ступінь свободи[183]. Особливістю нової субкультури, що надавала великого 

значення духовному розвитку, було популяризація субкультури серед дітей з 

коледжів (досить матеріально забезпечених), котрі ідеалізували стиль життя 

бездомних і приєднувались до них під час літніх канікул. Таким чином, релігійні 

місіонери, що прибули до Америки в кінці 1960-х років, приєднались до 

релігійних лідерів, які активно працювали з цим “втраченим поколінням”, котре 

самостійно обрало життя на вулиці. МТСК розпочало свою місіонерську 

діяльність в Грініч Вілідж (район в Нью-Йорку), Кундаліні Йога школи Йоги 

Бхаджана - в Лос-Анджелесі та Церква Уніфікації - в містах Юджин і Вашингтон. 

До них приєднались декілька нових релігій заснованих в США, перш за все, 



Міжнародна Церква Сайєнтології та Діти Бога, а також релігійні організації з 

Європи (Вікка, Друзі Мехер Баби). Кожна з цих організацій пристосувалась до 

субкультури та до її захоплення психоделічними препаратами і, як наслідок, 

отримала велику кількість прихильників. Проникнення нових релігій в культуру 

людей вулиці могло б пройти непоміченим, якщо б не велика кількість хіпі, котрі 

поповнювали їх ряди. Багато з новонавернених прийшли в нові релігії з числа 

студентів. Для них, це було хорошою альтернативою студентському життю та 

кар’єрному зростанню. В той час, як більшість батьків терпимимо сприймали 

нові релігійні погляди своїх дітей, деякі були стурбовані, не стільки захопленням 

дітьми новою релігією, скільки тим, що вони залишали школу, передавали 

власні кошти дивній, чужій групі або приймали положення релігії за своє 

покликання. 

 Фактична кількість молоді, які стали адептами нових релігій, була 

невеликою, але значна частина відмовилась від кар’єрних планів, що 

спричинило відкриті протестні дії проти НРР. Ініційовувались об’єднання 

батьків, котрі в подальшому організувались в національний рух. Занепокоєння 

активізацією нових релігій та незрозумілою поведінкою молоді пролунало з 

боку християнських общин. В 1972 році кілька євангельських християнських 

організацій оголосили про кампанію, яка стала відомою під назвою “Ключ 73”. 

Ця кампанія передбачала відвідування домівок для ознайомлення людей з 

євангельською благою звісткою. В процесі розмов з населенням, активісти 

кампанії “Ключ 73” здобули інформацію про значну кількість інших 

місіонерських груп, як неохристиянських (Церква Уніфікації, Діти Бога, 

Міжнародний Шлях), так і східних (головним чином МТСК, Сока Гаккай) 

груп[110]. 

 Першою з нових релігій, що привернула до себе значну увагу, була 



релігійна група Д.Берга в Південній Каліфорнії. Слабко організоване пастирство 

різко змінилось в 1969 році, коли Д.Берг оголосив пророцтво про приреченість 

Каліфорнії. Після восьми місяців поневірянь по Америці, Д.Берг з’явився як 

Мойсей Давид, а його послідовники як - Діти Бога. Батьки зацікавились участю 

своїх дітей в даній організації, формалізувавши свою стурбованість в 1972 році 

формуванням першої антикультової організації - Батьківського комітету для 

звільнення своїх дітей з організації Діти Бога (Parents Committee to Free Our Sons 

and Daughters from the Children of God), а потім скоротили назву до Звільнення 

Дітей Бога (Free the Children of God, FREECOG). Активісти організації намагались 

переконати членів своїх сімей залишити організацію, а при невдалих спробах 

переконання застосовували примусові методи і залучали правоохоронні органи. 

Ці зусилля досягли найвищої точки кульмінації в діях генерального прокурора 

штату Нью-Йорк, котрий в 1974 році опублікував звіт про організацію Діти Бога, 

звинувачуючи їх в багатьох злочинах, але не прийняв жодних заходів, тому що 

більшість злочинів трапились не в його юрисдикції і більшість членів організації 

залишили США для проведення всесвітньої місіонерської діяльності. Зусилля 

FREECOG отримали підтримку лише ЗМІ та батьків, чиї діти були залучені до 

нових релігій. В кінці 1973 року керівництво FREECOG переформувало свою 

організацію під назвою Батьки-добровольці Америки (Volunteer Parents of 

America, VPA). VPA, хоч і діяла в основному в Південній Каліфорнії, стала 

практично першим батьківським комітетом, що об’єднував членів сімей, чиї 

рідні належали до різних релігійних груп. Американських Батьків-Добровольців 

можна вважати своєрідною матрицею, по якій створювались все більш пізні 

антикультові організації, і в тому числі європейські[205].  

У дисертації процес становлення та розвитку АКР розглядається в США та 

європейських країнах через три стадії: 1) становлення, 2) внутрішнього 



пристосування та 3) міжнародного поширення[175]. Під час першого етапу 

(кінець 1960-х - кінець 1970-х років) розпочалось формування та побудова 

організаційних меж АКР, в першу чергу, створення та поширення ідейної 

програми (культ, що займається промиванням мозку). Під час етапу 

внутрішнього пристосування в 1980-х роках досягнуто організації АКР на 

національному рівні і повністю сформовані його складові частини (елементи). 

На етапі міжнародного розширення, котрий розпочався на початку 1990-х років, 

АКР втратив своє найбільш помітне та радикальне організаційне оформлення. 

Як наслідок, полеміка та діяльність АКР в США вповільнились, і основний акцент 

з протидії новим релігійним рухам перемістився до Європи. 

Зміст антикультового руху виявляється через взаємодію його складових 

елементів, які при координації власних дій сформували його теоретичну основу 

та антикультові організації. До елементів АКР належать батьківські групи; 

психологи-антикультисти; депрограмісти та консультанти щодо виходу; 

віровідступники; державні службовці. Теоретичною основою АКР є нова загроза 

для суспільства - нові релігійні рухи (культи), котрі порушують традиційні 

цінності та використовують “психологічне насилля” над своїми послідовниками. 

Головною метою антикультового руху є протидія цим групам та прийняття мір з 

відновлення і лікування підданих небезпеці осіб (віруючих нових релігійних 

рухів). Для реалізації мети антикультовий рух затвердив програму дій, що 

ефективно дискредитують та знесилюють нові релігійні організації. АКР 

намагався досягти цієї цілі шляхом: 1) розвитку та поширення концепції 

контролю свідомості, що визначило методи та практики антикультового руху; 2) 

створення мережі організацій, які накопичували справи щодо зловживань 

новими релігійними рухами, досліджували та класифікували нові релігійні рухи 



на шкідливі та безпечні, надавали послуги з депрограмування та здійснювали 

контроль за діяльністю культів. 

АКР намагався легалізувати свої програму та діяльність, в першу чергу, в 

очах громадськості. Тобто, антикультові активісти намагались досягти відкритої 

підтримки суспільства, а пізніше і органів влади для підриву довіри до нових 

релігійних рухів з метою створення мережі (альянсу) антикультових організацій 

зі спільними цілями. Прийняття програми АКР за основу всією мережею 

організацій є особливо важливою формою альянсу. Представники АКР прагнули 

створити систему, в якій союзники не будуть активними коаліційними 

партнерами, а скоріше мають бути задіяними в практичних паралельних лініях 

дій, котрими вони прямо або опосередковано надають АКР легітимність і 

дозволять ефективно реалізувати свою місію. Законність та ефективність є 

головним показником організаційного успіху АКР в реалізації своєї місії з 

протидії культам. 

Перший етап розвитку антикультового руху - етап становлення. Він 

розпочався в середині-кінці 1960-х років, коли низка релігійних груп (Діти Бога, 

Церква Уніфікації, МТСК) почали приваблювати та залучати до свого складу 

ідеалістичну молодь (школярі, студенти), переважно з заможніх сімей[122]. 

Протягом даного етапу сформувалось більшість з елементів АКР та ініційовано 

кілька спроб зі створення альянсів з державними та федеральними урядовими 

підрозділами. Кінець етапу становлення позначений трьома подіями, котрі 

змусили АКР переглянути свою стратегію у протистоянні новим релігійним 

рухам: масові віровідступництва від НРР у другій половині 1970-х років[114], 

провал судової справи щодо вбивства-самовбивства адептами релігійної 

організації Храм Народів для отримання урядової підтримки у боротьбі проти 



культів[208] та нездатність АКР знайти юридичні підстави для закриття філіалів 

НРР. 

Основні компоненти антикультового руху були створені в цей період, хоча 

часто в спрощеній формі. Ці компоненти включали децентралізовану мережу 

організацій, дворівневу організаційну структуру, послуги для постраждалих від 

впливу нових релігійних рухів, прийняття віровідступників. Завдання, яке 

виникло перед антикультовим рухом, було показати причини залучення молоді 

до культу в такому ракурсі, ніби даний процес відбувався під впливом 

маніпулятивних практик, що створило б умови для легітимації антикультової 

програми (культ, який займається промиванням мозку). На думку деяких 

дослідників (Дж.Річардсон, Дж.Саліба, Т.Робінс), приналежність молоді до 

релігійних рухів не було соціальною проблемою. Але антикультовий рух 

намагався зобразити дану проблему наслідком, що випливає з застосування 

культами методів управління свідомістю. Термін “культ” мав довгу історію 

негативного та принизливого сприйняття, який використовувався 

християнськими контркультовими організаціями для визначення теологічно 

єретичних релігійних організацій[202]. В антикультовому русі, культи 

визнавались релігійними групами, але негативне сприйняття закріпилось за 

їхніми методами контролю над віруючими. АКР пішов на значні жертви для 

визнання, що релігійні переконання не є причиною для конституційних заборон 

та обмеження вільного сповідування релігії. Для демонстрації наслідків 

психологічного насилля антикультисти розпочинали з неоднорідних і часто 

суперечливих пояснень - неправильне харчування віруючими, вживання 

наркотиків та застосування гіпнозу. Але, з часом, антикультові активісти за 

підтримки психологів залучили дослідження теорії промивання мозку в пост-



корейській війні в якості основи для своєї програми в боротьбі проти 

культів[121]. 

Процес демонізації нових релігій почався з християнської полемічної 

літератури. Дотримуючись позиції полемічної літератури, культи - це єретичні, 

псевдорелігійні вчення, лідери яких при взаємодії з Сатаною оманою залучають 

чим більше послідовників[205]. Цей термін швидко взяла громадськість та ЗМІ в 

обіг для позначення нових релігій. До середини 1970-х років, майже всі 

матеріали про культи були написані протестантами і прийняття цього терміну 

антикультовими групами створило досить складну картину взаємодій. В той час, 

найбільш відомі християнські дослідники культів, наприклад, У.Мартін, чітко 

розуміли, що характеристики нових релігійних рухів, як маніпулятивних та 

хибних, можуть легко перекинутись на євангельські та християнські групи і 

визначатись з тих позицій, що й нові релігії. Тільки декілька християнських діячів 

приєднали до своїх досліджень соціолога Роя Енрота для виведення себе на 

один рівень з антикультистами. Існування християнської контркультової 

літератури постійно створювало проблеми для антикультистів, оскільки вони 

виявились нездатними побудувати програму навколо своєї проблематики 

(несхвалення вибору їхніх дітей), і повинні були викликати полеміку проти 

культів в цілому. Християнська література також критикувала культи, але 

концентрувала свою увагу на деяких великих і більш успішних групах. Кожного 

разу, при залученні антикультовим рухом урядовців в протидії культам, всі 

зусилля антикультистів обмежувались християнською літературою. Також 

представники законодавчих органів намагались швидко і тактично відмовитись 

від підтримки будь-яких законів, які могли створити прецедент в обмеженні 

прав на вільне сповідування релігії. 



Зі швидким ростом МТСК, Церкви Уніфікації, а також низки інших нових 

релігійних груп, на думку антикультових активістів, збільшилась кількість 

“постраждалих” сімей. Результатом стало формування буквально десятків 

регіональних організацій АКР, котрі функціонували як інформаційні групи і групи 

підтримки. Ці організації діяли як некомерційні, освітні об’єднання (хоча 

більшість з них не отримали статусу громадських організацій, звільнених від 

оподаткування) з устроєм на основі інформаційних повідомлень щодо 

діяльності нових релігійних організацій. Оточені мережею НРР, що досить добре 

фінансувались і були організовані по всій країні, слабкі місцеві антикультові 

організації здійснили кілька спроб у формуванні національної конфедерації, але 

дана ініціатива провалилась через розбіжності у механізмі збору та розподілу 

коштів.  

Недосвідчені групи АКР розробили просту дворівневу структуру 

організації - члени та посадові особи, що є характерним для багатьох 

громадських об’єднань. До АКР входили майже всі родичі діючих та колишніх 

членів НРР. На цьому етапі, керівні особи організовували “хрестові походи” 

пересічних активістів, витрачаючи велику кількість часу та енергії, необхідних 

для утримання організації на добровільних засадах. У результаті кризи 

відбувалась зміна складу членів та керівників, що обмежувало розміри та силу 

АКР. 

У 1974 році заснована перша загальнонаціональна антикультова 

організація Фонд свободи громадян (Citizens Freedom Foundation, CFF). До цього 

часу в США вже існувало кілька батьківських комітетів, але CFF, що нараховував 

близько 1500 чоловік, виявився найбільшим. Спочатку територією 

функціонування CFF була Каліфорнія, але подібні організації під різними 

назвами виникали по всій країні. Вони включали Мережу інформування про 



культи (Cult Awareness Network, CAN), Фонд свободи особистості (Personal 

Freedom Foundation, PFF) та організацію “Любіть наших дітей” (Love Our 

Children), зареєстровану як корпорацію. В середині 1970-х років керівники 

антикультових організацій та батьківських комітетів намагались побудувати 

національну комплексну організацію, що координувала діяльність місцевих груп 

і мала вплив на національному рівні. В 1976 році Спеціальному комітету з 

питань свободи розуму вдалось залучитись підтримкою сенатора Р.Доула 

(Канзас) і вивести свою діяльність на рівень органів державної влади США для 

проведення слухань, на яких батьки та спеціалісти могли висловити свої думки 

щодо діяльності культів. Однак, і комітет, і друга національна організація - Фонд 

свободи особистості виявились неефективними, і в кінцевому результаті, 

відійшли від справ. 

 Антикультовий рух 1970-х років ніколи задовільно не вирішував своїх 

проблем. Активісти насправді виступали проти нових релігій з двох конкретних 

причин. По-перше, це сумніви в релігійній природі нових релігійних організацій. 

По-друге, небажання батьків приймати та визнавати нові релігійні погляди своїх 

дітей. Великий відсоток антикультових активістів, виступали проти того, що 

молодь відмовилась від батьківських настанов, вищої освіти та нормальної 

роботи заради членства і служіння в культі. Але не виникло жодного питання 

щодо державно-конфесійних відносин. Дорослі, молодь мали повне право 

змінити професію і релігійну приналежність, тому і уряд, і правоохоронні органи 

були в значній мірі індиферентні на батьківські вимоги втрутитись державу у 

діяльність нових релігійних організацій. Таким чином, ця існуюча проблема була 

переглянута, а батьківським групам довелось переформатуватись в антикультові 

організації, керівництво яких почало пошуки альтернативних програм (через 

бездіяльність судів та поліції) та чітко сформульованої програми, котра мала б 



вплив на погляди молоді щодо нових релігійних організацій.  

Перед тим, як знайти точку опори, котра виправдовувала напад на нові 

релігії, антикультисти винайшли процес депрограмування. Процес 

депрограмування включав утримання суб’єкта проти волі та застосування щодо 

нього інтенсивної психологічної обробки. Об’єкт депрограмування позбавлявся 

будь-якої підтримки інших членів релігійної групи та зазнавав емоційного 

виливу при переконанні відмовитись від релігійної групи. Число випадків 

депрограмування неухильно зростало протягом десятиліття[119]. Перші 

депрограмування відбулися ще до заснування організації FREECOG. Процес 

винайшов Т.Патрік, родичі якого належали до релігійної організації Діти Бога. 

Після відвідувань служінь та спілкування з адептами Дітей Бога Т.Патрік назвав 

їх діяльність “промиванням мозку”, за допомогою чого група маніпулює діями 

та думками людей до такої міри, що вони перетворюються на “роботів і 

психічних рабів”[194]. Антикультові групи, які виступали проти Дітей Бога, взяли 

термінологію “контроль свідомості” і в своєму першому інформаційному 

бюлетені CFF визначив депрограмування, як “процес звільнення постраждалих 

від контролю осіб і організацій, які експлуатують інших людей, використовуючи 

методи контролю свідомості. Звільнившись одного разу, жертви, позбавляються 

від страху, який утримував їх у рабстві. Їм рекомендують більше думати про 

себе і зайняти гідне місце в суспільстві, бути вільними від подальших погроз для 

їх миру і безпеки”[126, c.83]. Потенційні послідовники НРР визначались 

антикультистами-психологами психологічно вразливими особами, які 

поєднували в собі інтенсивний юнацький ідеалізм і нездатність адаптуватися до 

свого соціального стану. Відповідно до розвинутої полеміки, це була наївна 

молода людина, яка зазнала нападу з боку культу. 

Головна ідея програми антикультового руху ґрунтувалась на тому, що 



першим кроком культу шляхом обману змусити людину взяти участь в групових 

вправах. Там, не розкриваючи своїх справжніх цілей, керівники групи 

застосовували майстерний процес маніпуляції, який починався з награної 

посмішки, відкритості членами групи. До того, як потенційний новачок встигне 

усвідомити, що відбувається, його будуть заманювати (примушувати) увійти до 

групи, а потім утримувати шляхом повторюваних тонких психологічних 

прийомів. Новачок поступово втрачає здатність мислити або вибирати інший 

шлях. Розуміння цього процесу, насправді, виходило з неглибокого уявлення 

про процес вербування Церквою Уніфікації. Для пояснення великої кількості 

віруючих цієї релігійної організації антикультисти стверджували, що спеціально 

підготовлені активісти Церкви Уніфікації вербували людей на вулиці, спочатку 

запрошуючи їх на обід, і тільки після того, як потенційний новобранець 

отримував сприятливе враження про групу, починали обговорення релігійних 

положень групи та практикування певних вправ. Але в цілому, нові релігії мали 

більш стандартний підхід, який починався з ознайомлення з групою.  

Важливим елементом АКР, що з’явився на цьому етапі, були 

віровідступники. Віровідступники виявились основою для легалізації діяльності 

АКР, оскільки вони були свідками правових та моральних порушень, котрими 

займались культи та їх лідери[123]. В багатьох випадках віровідступники - це 

депрограмовані адепти культів. Віровідступники є головним ресурсом для АКР. 

Вони брали участь на конференціях, організованих антикультовим рухом та 

інформаційних семінарах з метою виправдання і підтримки діяльності АКР. 

Віровідступники виявились ефективними у створені історій про злодіяння, які 

чинили лідери культів, що до середини 1970-х років стало джерелом для 

розслідувань ЗМІ. Віровідступники впливали на суспільну думку шляхом 

написання книг, проводячи публічні лекції, виступаючи в судових справах, та 



свідчили на законодавчих слуханнях з питань нових релігійних рухів. 

Віровідступники також стали в пригоді під час депрограмування, коли 

депрограмовані могли зіштовхнутись з ровесниками, котрі розповідали історії з 

свого особистого перебування в руках культу. В той час, як віровідступники не 

займали посад в антикультових організаціях, їх діяльність була тісно пов’язана з 

АКР. 

На цьому етапі основні зусилля витрачались на легалізацію 

депрограмування і протягом перших кількох років союз с державними 

чиновниками був досить неформальним та фрагментарним. Депрограмісти та 

родичі адептів НРР могли сподіватися на підтримку місцевої влади. Але 

державні органи влади часто відносились до конфронтації між батьками та 

дітьми, як до внутрішньосімейних проблем і не засуджували застосування сили 

з метою депрограмування. У відповідь НРР і групи громадянських свобод 

виступили проти процесу депрограмування шляхом оскарження в суді 

викрадення людей з метою депрограмування. У зв’язку з цим, антикультовим 

активістам виявилось необхідним будувати більш формальний союз з владними 

органами. Проблема, з якою зіштовхнувся АКР, була в пошуку засобів для 

залучення державної підтримки в опіці над повнолітніми, котрі належали до 

НРР. Правовим механізмом, який дозволяв сім’ям брати на себе контроль та 

догляд за дітьми та родичами з слабкими розумовими можливостями, був суд, 

що визначав опікунські права. Апеляції щодо опікунства базувались на 

твердженнях розумової недієздатності внаслідок культового програмування. В 

той час, як батьківські комітети та депрограмісти поступово досягали успіху в 

судових справах, НРР у відповідь намагались оскаржити рішення суду на права 

опікунства. Ключовою подією виявився судовий розгляд справи “Катц проти 

Верховного Суду”, де повнолітні члени Церкви Уніфікації оскаржували 



постанову опікунства, щодо дозволу родичам поміщати їх в центр 

депрограмування. Суддя вирішив надати опікунство батькам, але апеляційний 

суд рішення відмінив, чим створив прицидент для оскаржень судових рішень з 

аналогічних справ. Дане рішення Апеляційного суду унеможливило стратегію 

АКР з опікунства[124]. 

Для укріплення своїх позицій місцеві антикультові групи створили на 

національному рівні мережу організацій. Даний стратегічний хід вказав органам 

влади на загальнонаціональний характер своєї діяльності, що забезпечило 

антикультовий рух підтримкою представниками уряду. Допомогу 

антикультистам надав сенатор Р.Доул організацією громадських слухань, але ці 

заходи не створили великого інтересу для ЗМІ. Р.Доул написав листи в 

Податкове управління США, відносно податкового статусу Церкви Уніфікації, і в 

Міністерство юстиції США, намагаючись організувати зустріч між Генеральним 

прокурором і двома психологами (М.Сингер, Р.Офше), але жоден лист не 

здобув підтримки. Протягом наступних кількох років у законодавчих органах 

штатів сенатори зареєстрували декілька законопроектів, які закликають до 

різних заходів (заборона, обмеження діяльності) проти культів. Зміст деяких 

законопроектів базувався на звинуваченнях у кримінальній діяльності нових 

релігійних рухів, але частина антикультових активістів, намагались вирішити 

питання участі у новій релігії за допомогою фахівців в області психологічного 

здоров’я. Наприклад, окружна постанова у Вермонті 1976 року визначала 

сумнівні дії релігійних груп, як шахрайські заходи щодо збору коштів, ухилення 

від сплати податків, а також як можливе психологічне управління людьми. 

Законопроект, внесений в Техасі в 1977 році, закликав провести розслідування, 

щодо заяв про контроль лідерами культів своїх віруючих в корисливих цілях. 

Але подібні законопроекти не отримали підтримки і тоді виявилося, що 



антикультовий рух пішов на спад. Потім все змінилося 18 листопада 1978 року. 

18 листопада 1978 року внаслідок об’єднаних актів вбивства і 

самовбивства віруючих релігійної організації Народний Храм в Джонстауні 

загинуло 900 послідовників, зокрема і його лідер Дж.Джонс. Незважаючи на 

безліч досліджень, що насправді відбулося в Джонстауні - далеко незрозуміло. 

Деякі факти, наприклад, скільки з них загинуло від убивств і скільки від 

самовбивств, ніколи не стануть відомими. Незважаючи на невирішені питання, 

щодо цих подій є чітке уявлення, яку роль відіграла трагедія з організацією Храм 

Народів для відродження антикультового руху. Як тільки інформація про події, 

котрі відбулись в Джонстауні, опинилася в ЗМІ, групу одразу почали називати 

“деструктивним культом”. Це стало предметом слухань у Сенаті США, 

федеральних розслідувань в Конгресі щодо діяльності нових релігійних рухів. 

Сенатор Р.Доул організував ряд громадських слухань, заснованих на 

припущенні, що Джонстаун був передвісником трагедій з орієнтованих на 

молодь нових релігій, наприклад, Церкви Уніфікації. Протягом наступних двох 

років антикультисти працювали над зображенням даної трагедії як символу 

всього поганого в нових релігіях. Спроби обмежити нові релігії через 

законодавчі органи штатів були відновлені та виникла стабільна національна 

антикультова організація (Американський сімейний фонд). 

Після трагедії в Джонстауні антикультові законопроекти з’явилися в 

штатах Массачусетс, Іллінойс, Міннесота, Коннектикут, Пенсільванія, Техас, 

Меріленд, Орегон і найголовніше - в Нью-Йорку. Більшість з них відхилили на 

етапі слухань, коли захисники громадянських свобод, представники основних 

церков і фахівці з нових релігій мобілізувалися проти законопроектів. Єдиним 

винятком став Нью-Йорк, де Церква Уніфікації мала штаб-квартиру і семінарію. 

Церква Уніфікації створила загрози для АКР, оскільки організація домоглася 



дозволу від держави на створення семінарії в Баррі Таун (Barrytown). Поданий 

до розгляду в 1980 році нормативно-правовий акт, відомий як “Законопроект 

Лашера”, пропонував затвердити Кодекс психічного здоров’я для надання 

батькам широких повноважень в опікунстві в цілях депрограмування власних 

дітей. Законопроект двічі пройшов слухання, але на нього було накладено вето 

губернатором в обох випадках. До моменту другого вето стало очевидно, що 

такий закон не стане національним і подальші зусилля, які віднімали значний 

обсяг антикультових ресурсів, виявились марними. Можливо, в довгостроковій 

перспективі, найбільш важливим результатом трагедії Джонстауна була 

модернізація та реорганізація антикультового руху. До кінця десятиліття стало 

очевидним, якщо АКР хоче виконувати регуляторну функцію, то потрібна нова 

стратегія. Ініціативу цієї реорганізації взяли на себе Фонд свободи громадян і 

Американський сімейний фонд. 

Під час етапу внутрішнього пристосування, котрий охоплює 1980-ті роки, 

всі елементи антикультового руху повністю сформувались, а рух був на вістрі 

свого впливу. Цей етап розпочався з кількох важливих подій. На початку 

десятиліття АКР створив національну організаційну систему, що координувала 

його елементи. Масовий вихід з НРР, котрий розпочався в кінці 1970-х років, дав 

поштовх розвитку АКР. Це пояснювалось тим, що НРР не можуть створити 

життєздатний довгостроковий альтернативний традиційному стиль життя. 

Теоретики АКР зосередились на поясненні цих “легких перемог”. Значна 

кількість колишніх членів НРР забезпечило АКР особами, з яких здійснювався 

відбір в ряди антикультових організацій. Цей етап закінчився в кінці десятиліття, 

після вирішення кілька судових справ не на користь антикультового руху. 

Ще однією важливою подією в АКР на етапі внутрішнього пристосування 

було створення організацій національного рівня. На межі десятиліття CFF 



отримав статус освітньої організації звільненої від податків. Отримання 

відповідного статусу CFF було великою перемогою, скільки це надавало 

можливість у прийнятті пожертвувань та дозволяло організації зберегти свої 

доходи. Але отримання статусу громадської організації створило організаційну 

вразливість, адже це зобов’язувало CFF діяти в якості освітньої організації. Один 

з чиновників АКР описав основну національну організацію АКР, як “Національну 

організацію по захисту прав споживачів для інформування громадськості про 

духовне шахрайство та деструктивні культи”[133]. Друга національна організація 

- Американський сімейний фонд (American Family Foundation, AFF), розпочала 

свою діяльність як філія CFF, але в 1979 році внаслідок відділення отримала 

самостійність в управлінні. AFF та CFF розробили кілька спільних програм, що 

вказує на їх тісний союз (часткове співпадіння їх членів та керівництва)[201]. AFF 

організований як науковий та інформаційно-аналітичний центр, де проводились 

щорічні наради щодо антикультових досліджень та видавався журнал 

“Дослідження культів” з метою створення наукового іміджу для АКР. 

У листопаді 1979 року, дата відповідно обрана для поєднання з першою 

річницею Джонстауна, шістдесят п’ять чоловік з тридцяти однієї антикультової 

групи зустрілися в місті Чикаго для реорганізації неефективного Фонду свободи 

особистості. PFF був занадто децентралізованим у виконанні покладених на 

нього завдань. Після консультацій учасники зустрічі також прийняли рішення 

про реорганізацію CFF, найсильнішої з регіональних груп. CFF переіменували на 

Інформаційний сервіс фонду свободи громадян, а його регіональні дочірні групи 

в Міннеаполісі, Пітсбурзі та південній Каліфорнії взяли на себе різні завдання. 

Нова організація не забезпечувала міцність та єдність антикультовому руху. В 

1983 році керівництво CFF представило п’ятирічний план, за яким 

пропонувалось створити більш стабільну організацію, що досягне визнання 



серед громадськості, як найбільш обізнане джерело інформації про культи. Для 

досягнення цієї мети в плані розвитку організації ставились чотири конкретні 

цілі: створення фінансової стабільності, розвиток професійного управління, 

створення ефективної системи зв’язку, а також видання якісного 

інформаційного бюлетеня. В якості першого кроку для реалізації даної програми 

в 1984 році CFF змінив свою назву на Мережу інформування про культи Фонду 

свободи громадян і незабаром став відомий просто як Мережа інформування 

про культи. У місті Чикаго його лідери створили Центральний штаб і призначили 

виконавчого директора (з 1987 року С.Кіссер); організований Національний офіс 

для надання відповідей на запити ЗМІ, наукових співтовариств і приватних осіб; 

ініційована ефективна програма по зв’язках з громадськістю для представлення 

CAN суспільству. Одночасно з реорганізацією CFF, маловідомі регіональні 

антикультові групи створили Американський сімейний фонд під керівництвом 

Дж.Кларка. На відміну від підходу активістів CFF/CAN, AFF сформований як 

організація професіоналів, чия увага зосереджувалась на дослідженнях нових 

релігій та інформуванні громадян. До складу організації входили науковці, 

фахівці з психології та соціології, з метою реалізації програми народної освіти і 

публікації власних досліджень в консультативних, інформаційних бюлетенях і 

журналі “Дослідження культів”. Авторами численних публікацій були Дж.Кларк, 

як голова виконавчого комітету, і психолог М.Лангоум, директор відділу з 

досліджень АFF. 

Перехід до професіоналізації антикультових активістів частково 

продиктований інтенсивними дискусіями щодо депрограмування, котре 

створило проблеми для CFF на початку 1980-х років. Депрограмування було 

важливим елементом в антикультовій програмі протягом 1970-х років. 

Різноманітні антикультові організації підтримували зв’язок з депрограмістами і 



слугували контактними пунктами для батьків, які бажали скористатися їх 

допомогою. До середини 1970-х років професійні депрограмісти працювали в 

Північній Америці та Європі. Деякі з них це колишні послідовники нових 

релігійних рухів, а інші - підприємці, для яких депрограмування є головним 

засобом отримання прибутку. Одразу після Джонстауна кількість 

депрограмувань (і одночасно кількість депрограмістів) різко збільшилось. 

Церква Уніфікації, МТСК та Міжнародний Шлях стали головними мішенями, хоча 

інші групи, позначені як культи, також піддавались переслідуванням. 

Поширення депрограмування створило досить сильну протидію. Крім 

традиційної критики депрограмування, була критика з боку тих людей, котрих 

успішно депрограмували. Представники християнського контркультизму на чолі 

з У.Мартіном публічно відділили себе від використання того, що вони вважали 

“нехристиянською тактикою”, в спробах відвоювати людей, які є членами нових 

релігій. Крім того, керівництво централізованого CFF розуміло, що вони є 

юридично вразливим через діяльність депрограмістів. Як наслідок, в 1981 році 

керівництво CFF зробило кроки по відділенню себе від існуючої практики 

депрограмування та його негативних, в деяких випадках, наслідків. У публічній 

заяві CFF відмовився від підтримки викрадення або утримування окремої особи 

проти її волі і виступив в підтримку ненасильницького методу вилучення 

людини з культу - “консультування щодо виходу”. Цей формальний розподіл, 

насправді, мало що змінив. Програмна заява жодним чином не завадила 

окремим членам ради директорів або керівникам, таким як С.Кіссер, відкрито 

підтримувати депрограмування та депрограмістів. До того ж, не дивлячись на 

це формальне розділення, через своїх активістів CFF та CAN продовжували 

направляти людей до депрограмістів. Вони регулярно запрошували 

професійних депрограмістів на конференції та зустрічі. Конференції слугували 



форумом для колишніх членів культів, котрі залишили їх завдяки 

депрограмуванню. (В середині 1990-х років стало відомо, що всупереч своїм 

заявам, CAN виділяла щомісяця заробітну плату депрограмісту Х.Келлі). 

Протягом 1980-х років CAN функціонувала вже як справжня мережа 

взаємопов’язаних організацій. Національна рада та офіс в Чикаго об’єдналися в 

мережу з незалежними експертами та активістами, а також з місцевими 

групами по всій країні. В свою чергу, її місцеві лідери об’єдналися в мережу з 

депрограмістами, і лише деякі з них були офіційними членами CAN. Таким 

чином, поки організація офіційно дистанціювалась від депрограмування, 

насправді її керівництво повністю пропагувало і підтримувало практику 

депрограмування через організацію зустрічей, де могли зустрітися потенційний 

клієнт та депрограміст. 

У відповідь на підвищену стійкість послідовників НРР до примусового 

депрограмування та проблем, які виникали з цією практикою, АКР змінив свою 

стратегію. Нова стратегія АКР ґрунтувалась на пред’явлені адміністративних та 

цивільних позовів проти НРР або їх окремих лідерів. Звинувачення НРР у 

навмисному причиненні емоційних розладів, передбачало нове джерело для 

легалізації теоретичних основ АКР стосовно промивання мозку. Цивільні позови 

досить позитивно відзначились на антикультовому русі, оскільки у разі 

вирішення справи на їхню користь, нові релігійні організації мали сплатити 

кошти особі від заподіяної шкоди, що інколи могло спричинити банкрутство 

нових релігійних організацій. У таких випадках антикультові організації 

отримували певний відсоток від коштів, котрі сплачували НРР постраждалим, 

що створило додаткове джерело фінансування для підтримки елементів мережі 

АКР. Ця стратегія приділяла важливу роль адвокату і терапевтичним експертам, 

які свідчили в суді. Віровідступники, також відіграли вирішальну роль, 



інформація надана ними створювала прицидент для судового позову. Колишні 

члени культів, котрі являлись потенційними позивачами, привертали увагу 

антикультових організацій. 

Стратегія цивільних судових позовів виявилась досить успішною протягом 

кількох років. Відбулось ряд гучних справ, в яких колишні члени культів 

звертались до суду присяжних у звинуваченні їх лідерів в умисному причиненні 

психічних розладів. У цих судових справах експерти АКР свідчили про 

використання практик управління свідомістю з боку відповідачів при 

застосуванні різноманітних виснажливих психологічних процедур. Наприклад, 

психолог М.Сингер, одна з найбільш відомих експертів АКР, свідчила приблизно 

в тридцяти таких випадках. Д.Ентоні зазначив, що “свідчення М.Сингер в 

цивільних судових справах, засновані на її аргументі промивання мозку, можуть 

виявитись найбільш ефективною тактикою антикультового руху”[109, c.299]. Ці 

справи надали популярності АКР, оскільки стало можливим безпосередньо 

критикувати НРР, а також забезпечили антикультових спеціалістів фінансовими 

ресурсами. На даному етапі АКР отримав ряд перемог на рівні судового 

процесу, а найбільш поширеною моделлю боротьби з культами була перемога 

позивача в суді. 

Професіоналізація АКР супроводжувалась значними зусиллями у 

переформатуванні теорії управління свідомості, для її перевірки в судових 

органах та професійних асоціаціях. Журнал “Дослідженння Культів” AFF 

виявився головним форумом для антикультових досліджень. Науковці, пов’язані 

з АКР, розробили багато теорій управління свідомістю, замість прийняття однієї 

теорії, що спричинило неприйняття теорії на професійних та судових форумах. 

Наприклад, Дж.Сігельман та Ф.Конвей розробили теорію “інформаційного 

захворювання”[133], котра ставить під загрозу нормальну пізнавальну здатність 



людини; Р.Офше та М.Сингер визначили типи технік реформування мислення з 

найбільш руйнівним наслідками, які радикально змінюють основний смисл 

буття особистості[211]; М.Сіркін та Л.Уінн розробили концепцію несумісних 

типів соціальних відносин під назвою “відносний розлад”[196]. Більш 

проблематичним для АКР було невизнання та заперечення соціологами теорій 

управління свідомістю[117, 119]. 

У кампанії з легалізації професійної діяльності психологів-антикультистів 

керівництво антикультових організацій намагалось отримати підтримку 

Американської асоціації психологів для надання наукового статусу концепції 

управління свідомістю. В 1983 році створена спеціальна комісія з вивчення 

даного питання під назвою “Оманливі та хибні методи переконання та 

управління”, котра мала надати результати дослідження Раді соціальної та 

етичної відповідальності США. На основі оприлюднених комісією результатів 

дослідження Рада соціальної та етичної відповідальності прийшла до висновків, 

що концепції управління свідомістю не вистачало науковості та відкинула її. 

Одночасно дослідники НРР об’єднали професійних психологів та релігійні 

асоціації для створення перешкод у запобіганні можливим свідченням експертів 

в суді щодо управління свідомістю. Але активісти АКР досягли успіху у включенні 

в DSM-III (Діагностичне та статичне керівництво, що використовується лікарями 

при визначенні діагнозів психічних розладів) нової термінології, на котру 

посилались при психічних розладах, спричинених культовим контролем 

свідомості[196]. В цілому, зусилля з реконструкції антикультової теоретичної 

програми ніколи повністю не досягали успіху в наукових колах, але були 

успішними в масово-популярній культурі. Наприклад, на межі десятиліття 

віровідступники НРР підготували ряд популярних книг, в яких концепція 



управління свідомістю визначалась головною причиною їхнього перебування в 

культі[163]. 

Зростала важливість залучення дипломованих професіоналів до 

діяльності антикультових організації, що знайшло своє відображення в кампанії 

з реорганізації інституту депрограмістів у більш професійне русло. Заходи з 

депрограмування були особливо проблематичними в цьому відношенні. 

Протягом 1970-80-х років існували випадки, коли депрограмісти застосовували 

надмірну силу, викрадали не ту людину, намагались депрограмувати дорослу 

людину з традиційним релігійним віросповіданням або притягались до 

відповідальності за невдалі депрограмування. Однією з ключових подій в цьому 

відношенні виявився перехід від примусового депрограмування до 

консультування щодо виходу. Поки перехід від депрограмування до 

консультування щодо виходу сприяв більш професійному іміджу АКР та 

забезпечував правомірність його діяльності, все одно це не вирішувало 

проблеми юридичної відповідальності антикультових активістів. 

В цілому, на відміну від попереднього етапу становлення, в якому 

основним досягненням АКР було народне визнання концепції управління 

свідомістю, в той час як організаційні ланки залишились фрагментарними, на 

етапі внутрішнього пристосування створено національні організації, але ідейна 

складова антикультового руху була зруйнована. Тим не менш, елементи АКР 

були повністю сформованими та дієздатними на цьому етапі. З встановленням 

національних організацій, АКР став більш помітним. Стратегія цивільних позовів 

ефективно з’єднала разом мережу антикультових організацій протягом багатьох 

років. Посадові особи CAN надавали інформацію депрограмістам, психологи-

антикультисти створювали імідж культу, що займається управлінням свідомості, 

віровідступники свідчили в судових справах, а депрограмісти створювали 



віровідступників. Але стратегія цивільних позовів, в кінцевому підсумку, зазнала 

невдачі і АКР виявився не в стані втілювати професійну або юридичну 

легалізацію своєї теорії управління свідомості. Стратегія АКР, якої 

дотримувалась CAN, містила невирішені протиріччя. CAN організовувала себе як 

звільнена від податків, освітня організація, але примусові направлення на 

депрограмування залишились невід’ємною частиною АКР, що було головним 

джерелом доходу для організації[203]. Публічна відмова від депрограмування 

приховала, але не вирішила ці протиріччя. Нездатність CAN вирішити цю 

проблему виявилась вирішальною протягом наступного десятиліття. 

Етап міжнародного розширення АКР почався приблизно в 1990 році. 

Найбільш важливими подіями, котрі дали початок даній стадії, були конфлікти з 

одним з найбільших НРР - Міжнародною Церквою Сайєнтології. У цей час 

починають зміцнюватись зв’язки між американськими та європейськими 

антикультовими організаціями. Неочікувані серії жорстких епізодів за участю 

НРР в Японії, Європі та Північній Америці також змінили долю АКР, особливо в 

Європі. Основні події, котрі визначатимуть майбутнє північноамериканського 

АКР, є ступінь його пристосування до сучасних умов та роль в європейських 

зусиллях з врегулювання діяльності НРР. 

1990-ті роки першопочатково не здаються особливо багатими подіями 

для АКР. У деяких ключових аспектах рух був загнаний в кут, він виявився не в 

стані закріпити свою теорію управління свідомістю на професійній або судовій 

арені та знайти правову підтримку для депрограмування. Це було суттєвою 

невдачею для АКР, оскільки це різко обмежувало його здатність виявляти 

окремі філіали НРР або створювати альянси з державними органами. В той же 

час АКР досяг високого рівня впливу на суспільство та суспільного визнання 

своєї теорії управління свідомістю, розширивши добровільне консультування 



щодо виходу і продовжуючи приховано підтримувати депрограмування. В 

подальшому, з посиленням впливу CAN в Америці, зміцніли взаємозв’язки між 

американськими та європейськими антикультовими посадовими особами. В 

низці європейських країн почали свою діяльність антикультові організації, але їх 

розмір та вплив були обмеженими. Створення міжнародної коаліції 

антикультових організацій зберегло потенціал для посилення впливу АКР. 

Північноамерикано-європейські зв’язки АКР набували актуальності 

внаслідок вбивства-самовбивства віруючими Гілки Давида в місті Уейко (штат 

Техас) в 1993 році та адептами Храму Сонця в 1994 році в Швейцарії та Канаді; 

вбивство жителів Токіо послідовниками Аум Сінрікьо (зараз “Алеф”) в 1995 році; 

колективне самовбивство адептами Небесних Воріт в Каліфорнії в 1997 році та 

вбивство-самовбивство в Уганді за участю Руху за відновлення десяти заповідей 

в 2000 році. Хоча ця серія подій суттєво не змінила конфлікт АКР-НРР в Північній 

Америці, епізод з Храмом Сонця значно вплинув на Європу, особливо Францію 

та Німеччину. Американські експерти АКР консультували уряди європейських 

країн з питань нових релігійних рухів та внесли свій вклад в поширення 

концепції управління свідомістю, яка стала одним з ключових компонентів звітів 

щодо діяльності НРР та законотворчої діяльності в сфері свободи совісті в 

європейських країнах[143]. 

Міжнародна Церква Сайєнтології стала однією з найбільших НРР в 

Північній Америці та Європі і досягла юридичного визнання в ряді країн, 

створивши репутацію найбільш могутнього та войовничого НРР, що наочно 

продемонстрували в Тайм Кавер версію історії про Церкву під назвою “Церква 

Жадоби”[120]. Враховуючи популярність та дискусії, в яких фігурувала 

Міжнародна Церква Сайєнтології, вона стала ціллю АКР. У відповідь 

антикультовим організаціям Сайєнтологія організувала кампанію проти АКР, 



публічно назвавши його групою ненависті. Так конфлікт прогресував, члени 

Сайєнтології використовували протиріччя в теоретичних положеннях АКР. По-

перше, певна кількість сайєнтологів намагались приєднатись до CAN та брати 

участь в конференціях. Коли їм відмовили, члени Церкви подали цивільні 

позови проти CAN щодо релігійної дискримінації з боку некомерційної, 

звільненої від податків добровільної асоціації. В певний момент CAN стала 

мішенню кількох десятків таких позовів, які поставили організацію в тяжке 

фінансове становище. По-друге, Церкві було відомо про невдалі примусові 

депрограмування Дж.Скотта, повнолітнього члена Церкви Життя Скинії, 

відділення Організації Міжнародних Церков П’ятидесятників. Депрограмування 

відбулось в 1992 році, коли мати Дж.Скотта найняла депрограмістів на основі 

направлення волонтера від CAN. За іронією долі, в 1993 році щорічна 

конференція Правління CAN одноголосно прийняла резолюцію відмови від 

будь-яких “незаконних або мимовільних дій”, як засобу дистанціювання від 

примусового депрограмування та девіантних практик, котрі відбувались у 

випадках консультування щодо виходу. Користуючись можливістю, в результаті 

невдалого депрограмування, адвокат Сайєнтології запропонував Дж.Скотту 

юридичне представництво. Суддя виніс вердикт не на користь CAN - зобов’язав 

виплатити Дж.Скотту один мільйон американських доларів в якості 

відшкодування збитків та 875 тисяч реальної шкоди. Рішення збанкрутувало 

CAN і в 1996 році організація завершила свою діяльність, а її активи продані на 

аукціоні. Ліквідація CAN зруйнувала стержень устрою АКР, так як інформаційні 

та довідкові функції були порушені. Активісти АКР відповіли на завершення 

діяльності CAN створенням Фонду Лео Райана (названий на честь конгресмена 

вбитого в Джонстауні), але організація не досягла популярності та впливу свого 

попередника. 



У результаті зникнення CAN, АFF став домінуючою організацією АКР в 

Північній Америці. АFF відповів на нову ситуацію шляхом відкриття ліній зв’язку 

з дослідниками НРР. В кінці 1990-х років члени організації Об’єднання 

соціальних науковців та АFF брали участь в щорічних зустрічах. Представники 

обох таборів також реалізували книжковий проект, в якому обмінялись 

позиціями з питання управління свідомістю[220]. Деякі дослідники НРР 

пом’якшили свою позицію по відношенню до АКР, називаючи його “рухом 

інформування про культи”, а не антикультовим рухом[118]. У головній заяві 

один з провідних функціонерів АFF дистанціювався від традиційних аргументів 

управління свідомістю (пояснюючи, що деякі групи завдають шкоду деяким 

людям за певних обставин) та стереотипного зображення культів (визнаючи, що 

існує широке різноманіття груп і науково-політичні питання є досить 

складними). Помірність позицій АКР відкрила потенціал для діалогу вчених АКР-

НРР, оскільки дослідники НРР актуалізували нові теми дослідження з таких 

питань, як погане поводження з дитиною, членом церкви[154, 141]. 

У цілому, етап міжнародного розширення виявився вирішальним 

моментом в історії АКР. З’ясувалось, що елементи АКР могли б функціонувати, 

не дивлячись на проблеми в підтримці власної теоретичної програми та 

юридично санкціонованих засобів для реабілітації послідовників культів. І 

можливість для міжнародної коаліції з європейськими антикультовими 

організаціями та урядом здавались в межах досяжності. Тим не менш, 

антикультовий імпульс по всій Європі поступово зменшився. Найбільш 

важливим для північноамериканського АКР виявилось протиріччя між статусом 

CAN, як освітньої організації, та її публічної відмови від депрограмування, котре 

продовжувалось приховано, створивши для неї вразливість. CAN була 

ліквідована за допомогою тієї ж стратегії цивільного позову, якою вона 



користувалась проти НРР, через застосування тих же видів практик, в яких вона 

звинувачувала культи. Як наслідок, її назва та активи придбані членами однієї з 

її непримиримих ворогів - Міжнародною Церквою Сайєнтології. Розпад CAN 

підірвав ретельно побудовану систему антикультового руху, котра була основою 

для інтеграції організацій на національному та міжнародному рівнях. АFF надалі 

став домінуючою організацією АКР та сповідував більш помірний курс, що 

відкрив можливості для значної освітньої діяльності та реалізації місії, 

побудованої навколо консультування та груп підтримки для прихильників НРР, 

які були жертвами зловживань.  

 

2.2. Функціонування антикультового руху в країнах Європи 

Значно більших успіхів по впливу на державно-конфесійні відносини 

антикультовий рух досяг після переміщення своєї діяльності з США до Європи. 

Європейський АКР зазнав значного впливу американських однодумців. На 

сьогодні можна вважати доведеним той факт, що європейський АКР отримав 

організаційну, ідейну, теоретичну та методичну підтримку від антикультових 

організацій США, між ними існував та існує тісний взаємозв’язок. 

Наприклад, британський соціолог Дж.Бекфорд встановив існування таких 

відносин для антикультових груп в Великобританії, Німеччині та Франції. 

Ізраїльський психолог Б.Бейт-Холамі виявив першу в своїй країні антикультову 

групу (“Стурбовані батьки проти культів”), котра використовувала американську 

антикультову літературу. Нідерландський дослідник, спеціаліст з релігій 

Р.Краненберг відмітив поширеність північноамериканських антикультових 

брошур та інших публікацій в Нідерландах. М.Інтровіньо, директор Центру 

вивчення нових релігій в Турині, заявив що “головні європейські антикультові 



організації, хоч і виникли незалежно, на даний час залежні, і деякі, ймовірно, не 

існували б без підтримки та матеріалів Мережі інформування про культи та 

Американського сімейного фонду”[158]. Американський соціолог Дж.Річардсон 

розглядає метафору “промивання мозку” як результат північноамериканського 

експорту: поширення концепцій “промивання мозку” по всьому світу та 

використання їх в судових позовах[202]. 

Європейський організований антикультовий рух бере початок з 1970 року. 

Попередні десятиліття спостерігали за поширенням НРР першого покоління - 

головним чином, Свідків Ієгови, Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, 

Христодельфійців та Християнської науки. Поряд з теософією, дані організації, 

які процвітали в 1950-х та 1960-х роках, заявляли про свою християнську 

ідентичність, а тому розглядались традиційними християнськими конфесіями 

гетеродоксіями. Опозиція по відношенню до НРР християнського толку 

проявилась в кількох публікаціях, таких як “Християнські відступництва” Х.Девіса 

та короткими серіями брошур, опублікованих Товариством для Поширення 

християнських знань та видавництвом Дім церковної книги. Такі праці, 

наприклад, “Лабіринт Мормонізму” У.Мартіна[179], хоча і видавались в США, 

але також досить широко розповсюджувались в європейських християнських 

колах. Діяльність більшості християнської опозиції до культів орієнтувалась на 

навчанні населення положенням Біблії, для захисту від єретичних положень 

Свідків Ієгови та Церки Ісуса Христа святих останніх днів. Але тільки Свідки 

Ієгови відчували систематичну протидію в світських колах, внаслідок відмови від 

участі у Другій світовій війні - актом непокори, за який багатьом віруючим 

Свідків Ієгови в Великобританії наклали штрафи або відправили за грати. Перше 

покоління НРР було більш поміркованим в своєму стилі життя: вимагались лише 

відносно незначні зміни в поведінці, щоб стати членом Церкви Ісуса Христа 



святих останніх днів, Свідків Ієгови. Відмова від алкоголю або відмова від 

певних форм медичної допомоги повністю сумісні зі збереженням свого 

сімейного життя та слідування своєї професії. Мормони та Свідки Ієгови 

намагались вступити в діалог з домовласниками, а не з молодшими членами 

сім’ї з очевидних причин - батьки, а не діти були першими в наверненні до 

організацій[128]. 

Нові релігії (друге покоління НРР), котрі з’явились в Європі з кінця 1960-х 

років, мали зовсім інший характер. Тільки частина з них відповідала характеру 

нових християн[130]. Групи, що впливають на Європу, на сьогодні є досить 

різноманітними: МТСК, Міжнародний Сока Гай, Трансцендентальна медитація 

та Міжнародна Церква Сайєнтології. Різноманітний характер НРР означав, що в 

старому стилі християнської критики не має необхідності, оскільки лише 

невелика частина могла бути названа псевдо-християнськими. Крім того, на 

початку 1960-х років відбувся різкий спад християнської контркультової 

діяльності, і як наслідок, небагато людей знайшло обґрунтованість в явній 

християнській критиці культів. Якщо діяльність культів в суспільстві було 

проблемою, то це стосувалось як християн, так і не християн. Існували й інші 

особливості НРР другого покоління, котрі громадськість вважала загрозливими. 

Кілька релігійних груп застосували нову тактику залучення прихильників до 

організацій - євангелізація на вулицях міста, замість відвідування кожного 

будинку. Всі, хто наважився вийти за межі свого дому, стали потенційним 

об’єктами для навернення. Е.Баркер повідомляє, що середній вік повноправних 

членів Церкви Уніфікації в 1989 році був 23 роки, на противагу іншій цільовій 

групі населення з домовласників, котрих шукали мормони та Свідки Ієгови[7]. 

Вражаюча кількість новонавернених з певної вікової групи визначила подальші 

особливості деяких груп - общинне життя. Діти Бога, МТСК та Церква Уніфікації 



пропонували радикальні зміни в стилі життя, котрі могли прийняти молоді 

члени суспільства. Втрата своїх дітей в НРР в поєднанні з радикально відмінним 

стилем поведінки, який користувався попитом, “підлили масла в вогонь” 

суспільній опозиції. В свою чергу методи навернення також стали більш 

агресивними. Тактики євангелізації включали оманливі аргументи по 

відношенню до особистості, а також методи як “бомбардування любов’ю” та 

“колективна риболовля” (заманювання на сексуальні послуги). У випадку з 

Міжнародною Церквою Сайєнтології, потенційних навернених залучали до 

прогресивного курсу Діанетики. Коли НРР не намагались отримати нових членів, 

вони інколи організовували розпродаж товарів або збір пожертвувань від 

населення, що не завжди усвідомлювало їх призначення. Такі заходи помітно 

контрастували з НРР першого покоління, котрі рідко намагались заручитись 

державною або фінансовою підтримкою. Наприклад, Свідки Ієгови під час 

богослужінь не проводили збір грошей. Той факт, що деякі з нових НРР або 

прийшли зі Сходу, або спирались на східні ідеї, обумовив появу британського 

расизму в зв’язку з масовою імміграцією в кінці 1950-х і 1960-х років. 

Наприклад, заперечення проти присутності МТСК в місті Хартфордшир (Англія), 

пояснювалось загрозою британському стилю життя, ніж порушенням 

громадського порядку[127]. Знайомство з релігійними ідеями цих емігрантів 

часто приводило до висловлювань, типу їхньої ірраціональності, незвичайності, 

нетрадиційності[119]. Звідси слідує, що не може бути жодних позитивних 

причин для їх прийняття, і, можливо, немає негативних. Після того, як 

раціональні переконання не могли навіяти віру в месіанство Сен Мен Муна або 

Крішни як Вищого Божества, тоді там повинен діяти деякий ірраціональний 

процес, котрий приведе до віри. Так актуалізувалась теорія промивання мозку, 

яку взяли на озброєння від північноамериканського АКР. 



М.Інтровіньо відмітив, що перші антикультові організації Європи 

сформувались самостійно та незалежно від північноамериканських. Вони 

виникли приблизно в той же час, що й північноамериканські, і стали реакцією на 

схожі обставини - широке поширення нових релігій[160]. Але й була своя 

специфіка: європейський АКР почав діяти в інших, в порівнянні з 

американським, соціальних умовах. По-перше, більшість НРР виникли за 

Атлантичним океаном. Європейці досить насторожено сприйняли появу нових 

релігійних груп і відносились до них з ще більшою недовірою через їх 

американське походження. Далі, заокеанські релігії інколи ставали результатом 

“подвійного експорту” - вони були експортовані в США зі Сходу, і вже потім з 

США до Європи. Європейські нації, на відміну від американців, не є націями 

емігрантів. Європейцям властива більш різка реакція на появу груп, що 

складались з послідовників, одягнених в дивні східні речі і котрі виконували 

екзотичні обряди. 

Існував ще один момент, який принципово відрізняв європейську 

ситуацію. Антикультові групи та організації в США, ніколи не мали і не могли 

мати, якщо враховувати специфіку США, підтримки з боку держави. 

Максимальний успіх - це слухання в Конгресі, організовані за допомогою 

сенатора Р.Доула. Але за весь час існування американського АКР не було 

прийнято жодного законодавчого акту, в якому АКР бачив свою перемогу. АКР 

складається з громадських організацій - це інститут громадянського суспільства. 

Основні зусилля АКР завжди були спрямовані на формування громадської 

думки, в чому антикультові групи мали значний успіх. Єдиною з усіх гілок влади, 

з якою американський антикультовий рух плідно взаємодіяв протягом всієї своєї 

історії - це судова влада. В американських судах десятиліттями розглядались 

справи. Ці судові процеси проходили з перемінним успіхом, при цьому 



виконавча влада США жодного разу не втрутилась в судовий процес. Цього не 

відбулось навіть після трагедії в Джонстауні. Американська влада принципово 

не може втручатись в релігійне життя суспільства. В більшості європейських 

країн ситуація зовсім інша. Законодавство багатьох країн виділяє одну або 

кілька конфесій, історія яких тісно пов’язана з історією нації. Частіше за все у 

сучасному світі такі преференції носять символічний характер, будучи 

рудиментом старих порядків, і практично не впливають на свободу совісті. Тим 

не менш, майже завжди близька до політичних кіл конфесійна еліта при 

необхідності намагатиметься лобіювати свої інтереси. Поширення нових релігій 

створило таку провокаційну ситуацію “спокуси”. Європейські антикультові 

організації почали шукати союз з державою та з конфесійними елітами. 

У Європі у них були значні шанси на успіх. Виникла парадоксальна 

ситуація: світський антикультовий рух неочікувано став потенційним союзником 

традиційних релігій в протистоянні новим. Парадоксальність полягає в тому, що 

положення антикультового руху несумісні з будь-якою релігійною традицією. 

Насправді, твердження, що людина приходить до релігії недобровільно, саме 

по собі є зброєю, котру можна застосувати проти будь-якої релігійної традиції. 

Критерії “промивання мозку” є досить суб’єктивними для того, щоб при 

можливості оголосити “тоталітарною” релігійну общину, котра чимось не 

подобається. Інколи церкви надзвичайно тонко відчувають таку небезпеку. 

Наприклад, Союз євангелічних баптистських церков в Канаді, у відповідь на 

прохання місцевої влади Онтаріо визначити свою позицію по відношенню до 

НРР у підтримці створення нового Закону, котрий передбачав контроль за їх 

діяльністю, з певних причин виступив проти цієї пропозиції, аргументуючи 

наступним: “Переконання без фізичного впливу широко поширене в нашому 

суспільстві. Ми самі його застосовуємо в процесі євангелізації та навчання у всіх 



євангелічних церквах. Його використовують політики. Уряд також ним 

користується”[100]. Тобто позція АКР щодо недобровільного приходу до релігії 

може призвести до заборони або обмеження усіх конфесій. Так, в списках 

“деструктивних культів”, що складений CAN, поряд з екзотичними новими 

групами опинилась і католицька Церква. Якщо антикультові групи при певних 

умовах отримають можливість впливати на політику держави в області 

регулювання положень релігійних організацій, то це потенційно загрожує 

ускладненнями будь-якій релігії. Найбільші європейські конфесії в Європі могли 

піти на подібний союз з антикультистами, і, дійсно йшли тоді, коли їх 

привілейоване становище в державі хоча б символічно визначалось 

законодавством. Або тоді, коли їх особливий статус визнавався де-факто. Тобто, 

необхідна була впевненість в тому, що звинувачення в “промиванні мозку” не 

будуть “на паритетних началах” поширені і на тих, хто підтримав їх своїм 

авторитетом. Теоретичні положення антикультового руху вважають результатом 

промивання мозку не тільки релігійну конверсію - навернення людини в 

релігійну віру, але й релігійне життя високої інтенсивності. Тут виникає 

аналогічна ситуація - людина, котра щиро та завзято практикує будь-яку релігію, 

маючи через це конфлікти з родичами і традиційними церквами, може бути 

оголошеною “зомбі з промитим мозком”. Підтримуючи антикультову програму, 

визнані конфесії можуть виходити з того, що їх визнаний статус та звичність 

релігійних практик в очах суспільства захищають від подібних звинувачень. 

В антикультовій програмі є ще один “наріжний камінь” для будь-якої 

конфесії, котра ризикнула її підтримати. А саме - твердження про 

недобровільний прихід людини в культ, якщо воно прийняте конфесією, то 

фактично позбавляє сенсу теологічну полеміку з культом. Дійсно, теологічна 

полеміка передбачає, в даному випадку, захист тези про неможливість спасіння 



душі, яка приналежна до культу. Такі твердження можливі лише тоді, коли 

приналежність до культу - результат особистого вибору віруючого. Але якщо 

послідовники НРР не розуміють та не відповідають за власні дії, то про хибність 

культизму в релігійному смислі не може йти мови. Гріховний вчинок не має 

місця, якщо це зроблено без згоди на це власної волі. Тоді виникає колізія. 

Наприклад, з точки зору певної християнської конфесії людина, яка 

дотримується інших релігійних поглядів, можливо, втратила спасіння. Її вибір 

був, без сумніву, добровільний. Але, якщо дотримуватись поглядів АКР, людині, 

котрій навіяли певні релігійно-філософські погляди за допомогою методів 

контролю свідомості, наприклад, сатанізм, її вибір недобровільний, її привели 

проти волі, і вона винна не більше, ніж людина що викрикує богохульства в 

приступі божевілля. Це протиріччя залишається невирішеним. В Європі, і 

особливо в Росії, антикультові аргументи час від часу включаються в арсенал 

міжконфесійної полеміки, хоча і не без заперечень конфесійних теологів. 

Залишається ще одна проблема, що обумовлює несхожість 

антикультового руху з віровченням та декларованими принципами місіонерства 

будь-якої традиційної конфесії. Мова йде про депрограмування. Насильницький 

спосіб перетворення або спонукання до відмови від релігійної віри викликав в 

свій час різке неприйняття з позицій американських протестантів, котрі не 

підтримували НРР. І неприйняття депрограмування було обумовлене тим, чим і 

протистояння культам, тобто християнськими переконаннями. Але для 

європейських умов питання про насильницьке депрограмування є більш 

теоретичним, ніж практичним. В європейських країнах практика насильницького 

депрограмування не отримала такого поширення, як в США. У публікаціях 

спрямованих проти антикультистів, інколи повідомлялось про насильницьке 

депрограмування, що проводилось європейцями. Європейські антикультисти 



тут виявились досить стриманими у справах, але не на словах, ніж їхні 

північноамериканські колеги. Тут є як мінімум три причини. По-перше, 

американський АКР, експортуючи в Європу особистий ідейний багаж, пропонує 

європейцям “товар”, що користується попитом. Тому запропонувати таку 

скандальну продукцію, якою є насильницьке депрограмування, досить 

непросто. Лише невелика частина з найбільш радикально налаштованих 

європейських антикультистів погодилась взяти на озброєння метод роботи, що 

неопосередковано загрожував поміщенням за грати. В США цей метод виник 

стихійно і був, по суті, відчаєм - відчаєм батьків послідовників культів. Він і 

залишається засобом, який батьки-замовники депрограмування застосовують 

тільки з відчаю. Штучне впровадження такого засобу - подія малоймовірна. По-

друге, концепція промивання мозку - типово американська. Вона продукт 

страху американського суспільства часів холодної війни і європейське 

суспільство, в цілому, було не дуже враженим жахами контролю свідомості. По-

третє, американський АКР, на відміну від європейського, ніколи не мав надії 

вплинути на державу. Європейці, в більшості випадків, ставили перед собою такі 

цілі і час від часу їх досягали. 

З появою антикультових організацій в США, організовані антикультові 

настрої з’явились в Європі внаслідок активної місіонерської діяльності релігійної 

організації Діти Бога, туром преподобного Сен Мен Муна та розширенням 

Міжнародної Церкви Сайєнтології. Також, починаючи з 1970-х років 

північноамериканські депрограмісти розширили свою діяльність в європейських 

країнах. До середини 1970-х років почали формуватись окремі антикультові 

групи, багато в чому спираючись на американську літературу, організаційні 

моделі та методи. Одними з перших антикультових організацій були “Асоціація 

захисту сім’ї та особистості” (Association Pour La Defense de La Famille et 



L‘individu, ADFI) у Франції (1975 рік), “Сімейна діяльність, інформація і спасіння” 

(Family Action, Information, and Rescue, F.A.I.R.) в Англії (1976 рік) та Організація 

для духовної та психічної свободи, Асоціація ініціативних батьків (Aktion für 

geistige und psychische Freiheit, Arbeitsgemeinschaft der Elterninitiativen e.V., 

AGPF) в Німеччині (1977 рік).  

Як і в США, європейська стурбованість новими релігіями значно зростала, 

що обумовило проведення міжнародної конференції активістами ADFI для 

представників антикультових організацій та зацікавлених осіб у 1980 році в 

Парижі. У ній брали участь активісти антикультових груп з 14 країн. Підсумковим 

рішенням конференції було введення в дію міжнародної антикультової мережі. 

Асоціація захисту сім’ї та особистості є організацією для боротьби з релігійними 

екстремістськими групами у Франції. Однією з причин, що ADFI на сьогодні 

існує, є те, що Асоціація виконує функцію пропаганди на досить високому рівні 

по боротьбі з релігійними екстремістами. ADFI та її дочірня організація Центр по 

боротьбі з психічним маніпуляціями (Centre Against Mental Manipulation - 

CАMM) у дослідженнях НРР застосовували наукові здобутки психіатрії та 

виступали за втручання психіатрії в область релігії. На початкових етапах Центр 

займався дослідженням виключно Церкви Уніфікації. З часом, Асоціація у 

взаємодії з політичними колами Ради Європи організувала антирелігійну 

діяльність по всій Європі, ціллю яких були протестантські та східні релігії, котрих 

визначали “тоталітарними сектами”. 

Перший представник ADFI О.Шмідт сподівався створити міжнародний 

комітет проти релігії, одночасно організовуючи кампанії проти нових релігій. 

Ксенофобські та фантастичні ідеї О.Шмідта було засуджено в 1982 році, коли 

його погляди стали предметом кримінального обвинувачення за участь у 

депрограмуванні. В Європі намагалися виправдати депрограмування 



теоретичними напрацюваннями психіатрів і психологів, хоча в США такі 

теоретичні побудови були всебічно спростовані. Після пред’явлення 

обвинувачення О.Шмідт пішов у відставку.  

У 1993 році після неправдивої інформації щодо розтління неповнолітніх, 

котра виходила від членів ADFI, відбувся напад на релігійну організацію Діти 

Бога. У даній акцій брали участь більше 200 співробітників правоохоронних 

органів, повністю озброєних автоматичною зброєю. 11 січня 1999 року суд міста 

Ексан-Прованс виправдав усіх членів релігійної організації. Це рішення було 

підтримано, незважаючи на апеляції з боку ADFI. ADFI також ціллю своєї 

критики обрала Міжнародну Церкву Сайєнтології. У жовтні 1998 року поліція 

розпочала розслідування та виявлення джерел погроз вбивством у відношенні 

двох сайєнтологів в місті Анжі. Передбачалось, що всі погрози виходили від 

засновника ADFI в місті Анжі Івеса Деймона. У 1999 році надання членами ADFI 

неправдивої інформації в ЗМІ про Церкву Сайєнтології призвело до 

звинувачення в наклепі та накладення штрафних санкцій лідерам і адвокату 

Асоціації. ADFI намагалась за допомогою будь-яких методів зобразити нові 

релігійні організації в якості тоталітарних, деструктивних організацій, що 

приводило до протилежних налідків. 

Будь-яке обговорення історії діяльності ADFI не було б повним без згадки 

про вплив Американського сімейного фонду і його колишньої дочірньої 

організації Мережі інформування про культи. У період між 1980 і 1993 роками 

AFF взяв участь у понад півтора десятка закритих зборах європейських 

антикультових груп. Перша міжнародна зустріч відбулася в США в 1985 році. 

ADFI досить тісно співпрацювала з політичними партіями, держслужбовцями, 

котрі активно виступали проти релігійних меншин. У 1999 році на щорічному 

звіті з дотримання прав людини Міжнародної Гельсинської Федерації було 



оголошено доповідь стосовно офіційної політики Франції по відношенню до 

релігійних меншин. У доповіді говорилось, що в інших європейських країнах 

відбувається діалог з так званими сектами, а Франція обрала відкриту 

конфронтацію. 

У Великобританії антикультовй рух попри свою активну діяльність не мав 

таких радикальних проявів, як у Франції. Першою з антикультових організацій 

була “Сімейна діяльність, інформація і спасіння” (Family Action, Information, and 

Rescue, FAIR)[112]. FAIR заснована в 1976 році П.Роузом, як група підтримки для 

друзів і родичів, котрі належали до Церкви Уніфікації. Пізніше організація 

розширила сферу своєї діяльності за рахунок виникнення інших нових 

релігійних рухів і культових груп. Наприкінці 1970-х років організація 

публікувала новини та надавала громадськості інформацію про діяльність нових 

релігійних рухів. FAIR послідовно заперечувала проти ідентифікації себе як 

антикультової організації і неодноразово вказувала, що їхня діяльність не є 

антирелігійною, а виступає проти практик, що завдають шкоди благополуччю 

людини. Але організація публічно схвалювала ворожі виступи проти Церкви 

Уніфікації[128]. Однак, спеціаліст з НРР Дж.Крисидес зазначив, що члени FAIR 

відкидають термін “антикультовий рух” і основною своєю стратегією вбачають 

зниження ефективності місіонерської діяльності НРР[132]. Надалі FAIR змінила 

свою назву на “Сімейна діяльність та інформаційний ресурс”, що надало 

організації статус незаангажованої групи з досліджень функціонування культів в 

суспільстві, не беручи до уваги теорію промивання мозку. 

FAIR часто сприймали як організацію, що займається депрограмуванням, 

але публічно організація дистанціювалася від цієї процедури[217]. Голова FAIR 

К.МакМан зазначив, що враховуючи велику кількість зруйнованих сімей та 

порушення прав і свобод людини, не рекомендує і не підтримує примусове 



депрограмування і не схвалює тих, хто практикує дану процедуру, вказуючи, що 

примусове депрограмування є прибутковою справою на горі сімей[128]. У 1985 

році частина членів FAIR, які вважали організацію занадто лояльною до культів, 

відкололися і назвали себе “Анонімними культистами”. У 1987 році члена 

комітету FAIR К.Воспера визнали винним у викраденні та заподіянні тілесних 

ушкоджень члену німецької Церкви Сайєнтології Б.Шварц в ході процесу 

депрограмування. Анонімні культисти проіснували недовго і, в кінцевому 

результаті, у 1991 році приєдналися до FAIR. 

FAIR намагалася досягти підтримки державного фінансування, але їхні 

спроби виявилися марними. Державне фінансування отримала INFORM 

(Information Network Focus on Religious Movements - Інформаційна мережа з 

вивчення релігійни рухів), створена в 1988 році соціологом Е.Баркер, за 

підтримки церков Великобританії[112]. Відносини між FAIR та INFORM деколи 

були напруженими, тому що INFORM є лояльною та об’єктивною у висвітлені 

діяльності НРР. 

У листопаді 2007 року FAIR відновила свою діяльність під назвою “Фонд 

сімейного виживання” (The Family Survival Trust - TFST). Зараз TFST функціонує у 

вигляді консультативної та інформативної організації для сімей, а також осіб, які 

вважають, що вони постраждали від участі в культі. Головними принципами 

TFST для підтримки якості життя в суспільстві є віра в благополуччя і єдність 

сім’ї. TFST головними завданнями своєї діяльності вважає в підтримку родин і 

окремих осіб, які постраждали від участі в культі; не прагне обмежувати 

політичні або релігійні свободи, але з метою допомоги у відновленні стану 

усвідомлення дійсності колишніх членів культу. Представники TFST вважають, 

що рішення людини по виходу з культу повине бути добровільними. Також 

Фонд видає щоквартальний бюлетень, інформаційні бюлетені, листівки з 



попередженнями та відомостями про культи та їх характеристики і є частиною 

міжнародної мережі з надання інформації та підтримки постраждалим особам 

від участі в культі.  

На початку 1980-х років створена мережа антикультових організацій по 

всій Європі, котра включала в себе такі групи, як СОС (Нідерланди), Діалог-Центр 

(Данія), Асоціація для спасіння особистості (Швеція), Комітет по спасінню молоді 

від сект (Італія), Асоціація на захист молоді (Іспанія). Асоціація на захист молоді 

організувала міжнародну конференцію в Барселоні в 1987 році, на якій 

виступали з доповідями кілька теоретиків з Мережі інформування про культи. В 

деяких країнах лідери антикультових груп розійшлись в думках щодо 

специфічних тактик та цілей. Найбільша реакція на інцидент в Джонстауні була у 

Франції, де урядова комісія опублікувала доповідь, що відкрито критикувала 

секти (культи), як небезпечні групи, котрі використовують промивання мозку. 

На даний час більшість антикультових організацій входять в Європейську 

федерацію центрів по дослідженню та інформуванню про сектанство (Federation 

Europeene des Centres de Recherche et d’Information sur Sectarisme, FECRIS). 

FECRIS створена в місті Париж (1994 рік) після Конгресу з сектанства, як 

некомерційна організація. Федерація є материнською організацією для груп, 

котрі вивчають діяльність культів або культоподібних організацій в Європі і 

описують себе як “політично, філософськи та релігійно нейтральні”. Першим 

президентом був Жак Рішар. Організація почала свою діяльність за участю 

представників десяти європейських країн. На засіданні організація визначила 

поле своїх досліджень і встановила, що взаємовідносини культ - сім’я є 

головним предметом дослідження відповідних університетів або факультетів. 

На нараді, що відбулась у Німеччині 1996 році, організація рекомендувала 

переглянути останні судові рішення, в яких відповідачами були деякі 



послідовники НРР. Інформація, що містилась у цих рішеннях та матеріалах 

судових справ, могла бути корисною для дослідження культів. У 2000 році 

президент FECRIS Ж.Нокін зустрівся з членами Американського сімейного 

фонду, де взяв участь у Міжнародній конференції “Культи і тисячоліття”. Станом 

на травень 2001 року FECRIS налічувала 36 організацій-членів у 24 країнах. В 

червні цього ж року відбулась конференція в Парижі, яка стосувалась проблем 

членства в сумнівних релігійних групах (культах), судових процесів проти культів 

і проблем безпеки молоді, що залучена в ці групи. У травні 2002 року в 

Барселоні FECRIS організувала конференцію під назвою “Діти і культи”. З 2003 

року Уряд Франції почав виділяти кошти для розвитку організації. У березні 2005 

року Парламентська Асамблея Ради Європи надала FECRIS статусу дорадчого 

органу, а у 2009 році FECRIS надано статусу Спеціального дорадчого органу ООН. 

Поряд з ними в Європі з’явилась альтернативна організація вчених - Центр 

вивчення нових релігій (Center for Studies on New Religions, CESNUR), заснований 

в 1988 році в Італії. Серед відомих проектів CESNUR видання італійською мовою 

“Енциклопедїї релігій в Італії”, участь в роботі над “Довідником європейських 

релігій”, а також видання відео-курсу про нові релігійні рухи. Антикультові 

організації вважають CESNUR організацією, яка захищає права культів.  

До CESNUR входять релігієзнавці з університетів Європи і Америки, що 

працюють в області нових релігійних рухів. Його директором є італійський 

соціолог і адвокат М.Інтровіньо. CESNUR визначає себе незалежною 

організацією від будь-якої релігійної групи, церкви, деномінації або асоціації. 

Центр перетворився на мережу вчених та організацій, які вивчають нові релігійні 

рухи та проблеми, що виникають у зв’язку з їх функціонуванням. Згідно їхнього 

веб-сайту, метою CESNUR є сприяння науковим дослідженням у галузі нової 



релігійної свідомості та викриття проблем, пов’язаних з деякими рухами, 

захищаючи принципи релігійної свободи. 

У той час, коли Центр створений групою вчених, які були в основному 

католики, CESNUR не пов’язаний з будь-якою релігійною групою або 

деномінацією. Італійська влада визнала CESNUR як громадську некомерційну 

організацію[214]. CESNUR приділяє більшу увагу релігійним свободам, ніж 

антикультові активісти. Керівництво Центру критично відноситься до таких 

понять, як “контроль свідомості”, “реформування мислення” і “промивання 

мозку”, стверджуючи, що вони не мають наукової підтримки і ґрунтуються 

головним чином на неофіційних даних. Члени CESNUR не вірять, що всі релігійні 

рухи є безпечними, але виступають проти спеціальних законів, спрямованих 

проти релігійних рухів. Організація часто виступає спонсором щорічних 

конференцій в області нових релігій, які проводились, зокрема, в Лондонській 

Школі Економіки (1993 і 2001 роки), Федеральному університеті штату 

Пернамбуку в Ресіфі, Бразилія (1994 рік), університеті Ла Сапіенца в Римі (1995 

рік), Університеті Монреаля (1996 рік), Амстердамському університеті (1997 рік), 

Латвійському університеті в місті Рига (2000 рік), Університеті штату Юта та 

Університеті Брігама Янга (2002 рік) і Вільнюському університеті (2003 рік). 

Центр по вивченню нових релігій піддався критиці з боку християнського 

контркультового і антикультового рухів. CESNUR спростував цю критику, 

заявивши, що більша частина інформації, наданої антикультовими активістами, 

є теоретичною та “анекдотичною”. Вчені С.Кент і Р.Ді Марціо розглянули 

подання CESNUR про суперечки навколо теорії промивання мозку і визначили, 

що теорія є науково необгрунтованою[106]. 



На пострадянських теренах, зокрема в Росії, АКР почав проявлятись з 

1990-х років, як критика закордонних місіонерів та культів з боку православних 

та протестантських діячів. Останні, підписуючи відповідні “антисектантські” 

декларації, демонстрували, що вони не є “сектантами”. Свої перші кроки 

російський антикультовий рух зробив завдяки підтримці з боку західних 

антикультових організацій. Наприклад, лобіювання АКР в певній мірі призвело 

до зміни положень Закону РФ “Про свободу віросповідання” (1990 рік), значно 

посиливши його по відношенню до нових релігійних рухів, та виділенню 

особливої ролі православ’я в Росії.  

У 1993 році в Росії заснований Інформаційно-консультаційний центр св. 

Іринея Ліонсько для поширення “достовірної” інформації про вчення та 

діяльність “тоталітарних сект” і “деструктивних культів”. Центр знаходиться в 

постійній взаємодії з антикультовими організаціями в Росії і за кордоном, 

будучи головним центром Російської асоціації центрів вивчення релігій і сект 

(РАЦВРС), президентом якої є професор О.Дворкін. Нині Центр входить у 

Європейську федерацію центрів по дослідженню та інформуванню про 

сектанство. Російська асоціація центрів вивчення релігій та сект об’єднує 

регіональні громадські організації, котрі займаються проблемами 

деструктивного сектантства на території пострадянського простору. Асоціація 

створена в лютому 2006 року за ініціативи керівників регіональних центрів по 

вивченню НРР з Москви, Санкт-Петербурга, Уфи, Саратова, Тули та інших міст 

Російської Федерації. Ціллю та завданнями РАЦВРС є моніторинг діяльності на 

території Росії нових релігійних рухів та сект; аналітична та дослідницька робота; 

надання інформаційної і консультаційної допомоги; співпраця з федеральними, 

регіональними і муніципальними органами влади, громадськими 

організаціями, ЗМІ з питань, що стосуються діяльності різних релігійних 



організацій, зокрема за допомогою видання електронних та друкованих ЗМІ; 

проведення незалежних релігієзнавчих експертиз[89]. 

У 1994 році створений Інформаційно-консультаційний центр (ІКЦ) з питань 

сектантства. Причиною, що сприяла виникненню Центру, як зазначають 

засновники, є поява в суспільстві проблем, спричинених залежністю та 

розладом особистості від впливу “тоталітарних сект”. У 2002 році на 

міжнародній конференції в Іспанії за участю антикультових організацій ІКЦ 

рішенням президії FECRIS прийнятий як член-кореспондент з присвоєнням 

міжнародної назви “ICCS - Informational Consulting Center on Sectarianism” 

(Інформаційно-консультативний центр з сектантства). Центр надає консультації 

з питань діяльності НРР правоохоронним органам, прокуратурі, судам, також 

громадським організаціям і громадянам[2, 45]. 

Згідно позиції Центру, Захід веде духовну війну проти Росії та 

православної Церкви, де головну роль в цій війні відіграє релігійний фактор. Це 

проявляється, на думку представників Центру, у спробах Заходу з насадження 

сектантства на території Росії та “надання західними політиками важливої ролі 

деструктивним культам в руйнуванні Вітчизни”[45]. ІКЦ виділяє п’ять груп сект 

та культів, що діють в Росії:  

1. “Конфесії та секти, котрі є відносно традиційними для Росії - баптисти, 

адвентисти, лютерани, п’ятидесятники. 

2. Тоталітарні секти псевдохристиянської орієнтації, такі як Церква Христа, 

Новоапостольська Церква, харизматичні рухи (Завіт), протестантські секти (Діти 

Бога). Вони посилаються на Біблію, як на основне джерело свого віровчення, 

довільно підбираючи та змінюючи смисл вирваних з контексту цитат для доказу 

потрібних положень. Практично всі ці сектанти стверджують, що їх організації 



мають своє історичне походження безпосередньо від святих апостолів та 

організовують своє життя так, як це було в первісному християнстві. 

3. Секти, що претендують на володіння “новим одкровенням” - Церква 

Ісуса Христа святих останніх днів, Свідки Ієгови, Велике Біле Братство, 

Богородницький Центр, Церква Уніфікації, Аум Сінрікьо, Церква останнього 

заповіту, бахаїзм. 

4. Вчення та секти з руху New Age, котрі мають окультний характер. 

Головним своїм завданням вони визначають розвиток в людині 

паранормальних та екстрасенсорних можливостей. До них відносяться 

кришнаїзм, практики йоги (Сахаджа-йога, Трансцендентальна медитація), 

неоведантизм, теософія, “жива етика” (агні-йога) Рерихів, антропософія, 

Міжнародна Церква Сайєнтології, неоязичницький центр “Юнівер”. 

5. Сатанинські культи, котрі, головним чином, опираються на молодь”[45]. 

Крім класифікації нових релігійних рухів, Центр визначає дев’ять 

характерних ознак, які властиві секті. До першої ознаки належить релігійний 

маркетинг - це буквально нав’язування свого віровчення в формах, що 

виключають раціональне осмислення. Сектантська пропаганда спрямована на 

пристрасті та підсвідомість людини. Наступною ознакою сект є агресивний 

прозелітизм та психологічний тиск. Третьою ознакою є подвійне вчення. Тобто 

вербувальники не повідомляють всю правду про історію своєї секти, засновника 

та її справжнє вчення, оскільки - одне вчення для реклами своєї секти, а інше - 

для внутрішнього користування. До наступної ознаки секти належить принцип 

ієрархії. Щоб осягнути таємне вчення, людина повинна бути посвяченою на 

певну ступінь ієрархії в секті. Шостою ознакою є непогрішність секти та її 

засновника. Вчення секти завжди претендує на те, що це найвища істина. Ця 

істина отримується надприроднім шляхом, через видіння, контакти з духами. 

Наступною ознакою є духовний елітизм, тобто членам секти навіюється думка 



про те, що вони єдині, хто врятується, а всі інші люди, приречені на смерть. До 

восьмої риси належить принцип контролю життєдіяльності. Для досягнення цієї 

цілі адепти секти вириваються зі звичного життя та лишаються звичного кола 

спілкування. Останньою ознакою сект є політичні цілі. Багато сект, такі як 

Церква Уніфікації, Свідки Ієгови, Міжнародна Церква Сайєнтології є великими 

промисловими та фінансовими імперіями, що намагаються досягти влади[45]. 

Наступною антикультовою організацією є Проект “Відкрита свідомість”, 

призначений для висвітлення наукових проблем, що стосуються питань 

розвитку демократичного суспільства. Інформаційний проект “Відкрита 

свідомість” є світським інформаційним автономним проектом з вивчення 

наступних тенденцій в суспільстві: соціальних епідемій в малих групах 

релігійного та псевдонаукового характеру; деструктивної поведінки в 

авторитарних малих групах; ролі критичного мислення в прийнятті 

усвідомлених рішень; психологічних маніпуляцій, як інструменту впливу на 

поведінку індивіда в малих соціальних групах. 

Проект створений на початку 2003 року групою однодумців (юристи, 

психологи, представники правоохоронних органів) з метою вивчення наукових 

гіпотез у відношенні до малих соціальних груп. Також проект додатково є 

підґрунтям для надання інформаційної допомоги постраждалим від діяльності 

деструктивних культів та сект і місцем дискусій між учасниками НРР, спірних 

наукових течій та їх критиків. Головною метою проекту є створення 

інформаційного середовища, котре дозволяло б вести спілкування 

представникам різних груп суспільства, що знаходяться в конфронтації. 

Створення Проекту покликане донести базові гуманітарні цінності до 

суспільства, такі як свобода слова та віросповідання, природні права 

особистості, психологічна безпека та здоров’я людини, взаємодія різних 

етнічних та національних культур. Керівництво Проекту характеризує культи як 

організації зі своїми структурами, бізнес процесами, ієрархією. Як і інша 



організація, культи проходять через так званий організаційний життєвий цикл, 

котрий проходить через дві стадії - месіанське навернення та апокаліптична 

параноя[2]. 

Висновки до 2-го розділу 

У другому розділі виявлено передумови, етапи становлення, елементи 

антикультового руху та його функціонування. Розкриття даних положень 

ґрунтується на аналізі діяльності антикультового руху в США та країнах 

Європи. 

Встановлено, що антикультовий рух - був реакцією на глобальне релігійне 

різноманіття, і своїм виникненням зобов’язаний значному росту нових 

орієнталіських та окультних релігій в США та європейських країнах на початку 

1970-х років. Зміст антикультового руху виявляється через взаємодію його 

елементів, котрі сформували його теоретичні положення та антикультові 

організації. Теоретичною основою антикультового руху є розробки психологів-

антикультистів щодо застосування новими релігійними рухами методів 

психологічного впливу на віруючих. Головною метою антикультового руху є 

протидія цим групам та прийняття мір з відновлення і лікування підданих 

небезпеці осіб (віруючих нових релігійних рухів). Для реалізації мети, 

антикультовий рух затвердив програму, котра ефективно дискредитує нові 

релігійні організації. Антикультовий рух намагався досягти цієї цілі шляхом: 1) 

розвитку та поширення концепції контролю свідомості, що визначило методи та 

практики антикультового руху; 2) створення мережі організацій, котрі 

накопичували справи стосовно зловживань новими релігійними рухами, 

досліджували та класифікували нові релігійні рухи на шкідливі та безпечні, 

надавали послуги з депрограмування та здійснювали контроль за діяльністю 

культів. 



Доведено, що антикультовий рух орієнтувався на підтримку суспільства, а 

пізніше і органів влади для підриву довіри до нових релігійних рухів з метою 

створення мережі(альянсу) антикультових організацій зі спільними цілями[78]. 

При взаємодії, елементи антикультового руху відкрито не підтримували один 

одного, а були задіяні в паралельних лініях протидії НРР - в державному, 

громадському, релігійному секторах. Тобто, критика та протидія культам 

відбувалась в усіх сферах суспільної діяльності. 

Показано, що антикультовий рух виникає в США з діяльності 

антикультової організації - “Звільнення Дітей Бога”. Особливістю діяльності 

антикультового руху в США є застосування методу виведення людини з культу 

- депрограмування[78]. 

У дисертації процес формування антикультового руху розглядається в три 

етапи. Під час етапу становлення (кінець 1960-х - кінець 1970-х років) 

розпочалось формування та побудова організаційних меж АКР, насамперед, 

створення та поширення ідейної програми, формування його елементів 

(батьківські групи; психологи-антикультисти; депрограмісти; віровідступники і 

створення антикультових організацій (“Мережа інформування про культи”, 

“Фонд свободи громадян”, “Фонд свободи думки”)). Під час другого етапу 

(1980-ті роки) - внутрішнього пристосування - досягнуто організації 

антикультового руху на національному рівні (“Американський сімейний фонд”) 

і повністю сформовані його складові елементи. На етапі міжнародного 

розширення, котрий розпочався на початку 1990-х років, АКР втратив своє 

найбільш помітне та радикальне організаційне оформлення. Як наслідок, 

полеміка та діяльність АКР в США вповільнились і основний акцент з протидії 

новим релігійним рухам перемістився до Європи[78].  

Антикультовий рух в США на початкових етапах досяг значних успіхів. 

За короткий проміжок часу елементи АКР сформували антикультові організації 

національного рівня, розробили програму з протидії культам, створили в 



масовій свідомості стереотип зло віщого культу, котрий займається 

промиванням мозку та здійснює фізичне насилля над своїми послідовниками. 

Звичайно у діях лідерів культів простежується девіантна поведінка, але зі 

сторони антикультових активістів лунало багато перебільшень. 

Північноамериканський антикультовий рух сам себе дискредитував в очах 

громадськості завдяки застосуванням процесу депрограмування, який 

відзначався насильницькими діями щодо віруючих. 

Європейський антикультовий рух досяг значного впливу на державно-

конфесійні відносини на відміну від США. Можна стверджувати, що 

європейський антикультовий рух зазнав впливу американських однодумців, 

отримав організаційну, ідейну, теоретичну та методичну підтримку від 

антикультових організацій США і між ними існував та існує тісний 

взаємозв’язок. Але в європейського антикультового руху існувала своя 

специфіка[78]. 

По-перше, європейський антикультовий рух почав співпрацювати з 

традиційними конфесіями. В США конфесії традиційного християнства 

дистанціювались від антикультового руху та засуджували його методи у 

протистоянні новим релігіям, оскільки дані конфесії також обвинувачувались у 

застосуванні методу контролю свідомості. Але в Європі представники 

антикультового руху розуміли, що без підтримки традиційних конфесій, які 

мають значний вплив у органах державної влади, не досягнуть успіху[75]. 

По-друге, в європейських країнах практика депрограмування не отримала 

такого поширення, як в США. У своїх виявах американський антикультовий рух 

був занадто радикальним, що в подальшому визначило його несприйняття 

суспільством, оскільки депрограмування відкрито обмежувало релігійні 

свободи. Європейський антикультовий рух уникав насильницьких методів у 

протистоянні новим релігіям. Лише невелика частина з найбільш радикально 



налаштованих європейських антикультистів погодилась взяти на озброєння 

метод роботи, що безпосередньо загрожував поміщенням за грати[75]. 

По-третє, європейський антикультовий рух намагався протистояти новим 

релігійним рухам у правовому полі, заручаючись підтримкою законодавчої та 

виконавчої влади. 

З середини 1970-х років у Європі почали формуватись окремі 

антикультові організації, багато в чому спираючись на американську літературу, 

організаційні моделі та методи. На даний час більшість антикультових 

організацій входять до Європейської федерації Центрів по дослідженню та 

інформуванню про сектанство (FECRIS). 

На пострадянських теренах найбільше антикультовий рух проявився в 

Російській Федерації формуванням антикультових організацій, які 

співпрацюють та фінансуються РПЦ та федеральними органами влади. 



РОЗДІЛ 3. 

ФОРМИ ПРОЯВУ АНТИКУЛЬТОВОГО РУХУ 

3.1. Методи протидії новим релігійним рухам 

У країнах Заходу право на вільне сповідування релігії не має імунітету від 

практик втручання в особистий вибір релігії. У країнах християнської або 

секулярної культури уряди деяких країн попереджають суспільство про 

небезпеку входження до нових релігій, які називають “сектами” та “культами”, 

не зважаючи на їх реєстрацію у відповідності із законодавством. В цьому 

відношенні ст. 18.2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

проголошує: “Ніхто не повинен піддаватись обмеженню особистих свобод або 

приймати релігію та вірування за своїм вибором”[70]. 

У даному підрозділі розглядаються суперечки навколо методів, якими 

користуються нові релігійні рухи для залучення до свого складу нових 

послідовників і терапевтичним методом антикультового руху - 

депрограмування. Антикультовий рух, як ми зазначили раніше, головним чином 

складається з родичів віруючих на чолі з психологами, котрі висвітлюють 

негативні наслідки перебування особи в нових релігійних рухах. Однак, зі 

сторони антикультових активістів не береться до уваги соціальна та культурна 

мотивація вступу в дані релігійні організації. Згідно антикультового руху, 

індивідуальних та особистих мотивів вступу до нової релігії не існує. Замість 

цього, за допомогою прозелітизму оманливим шляхом людина залучається до 

культу, далі відбувається промивання мозку і, як наслідок, людина не відповідає 

за свої дії та повністю знаходиться під владою культового програмування. Тому 

конституційні гарантії свободи віросповідання не повинні їх захищати, оскільки 

свобода релігії вимагає свободу думки. Цей антикультовий аргумент детально 

та переконливо розробив в юридичній літературі професор Р.Дельгадо[215]. Він 



вважає його легітимним на основі обґрунтування державної підтримки 

депрограмування та на розрізненні між новими релігійними рухами, котрі 

займаються промиванням мозку, та тих, що не мають жодного відношення до 

подібної психологічної практики над своїми віруючими. Р.Дельгадо посилається 

на спеціалістів у сфері психології та соціології, які підтримують його 

позицію[216]. Правдоподібність його аргументу базується на твердженнях 

спеціалістів, що представляє консенсус для науковців у розрізненні тих, хто 

промиває мозок, і тих, хто не промиває. До цих спеціалістів належить лише 

невелика кількість вчених, які займаються цими питаннями. Більшість 

спеціалістів з нових релігій (Д.Ентоні, Дж.Криссидес, Е.Баркер, Т.Робінс) 

стверджують, що існують окремі мотиви для входження до культу і ці мотиви 

пов’язані з сучасними соціальними та культурними тенденціями. Але 

Р.Дельгадо ігнорує дану позицію та концентрує свої погляди на протилежному і 

проводить розділення релігій на погані та хороші, що надає сумніву в його 

юридичних обґрунтуваннях. Більшість судових рішень встановили, що не можна 

примусити людину до депрограмування без її згоди. Всі ці рішення підривають 

легітимність державного втручання та депрограмування, як адекватну реакцію 

на проблеми пов’язані з культами, а з іншого боку - доступні засоби для 

вирішення проблем психічного здоров’я пов’язаних з участю в новому 

релігійному русі. 

Виникає питання, чому люди повністю підпорядковуються наказам 

харизматичних лідерів, навіть щодо власної смерті, що є одним з найбільш 

актуальних та нерозкритих таємниць історії та соціальних наук. Якщо і існують 

спеціальні методи для спонукання рівнів свідомості до некритичного 

сприйняття дійсності та послуху в своїх послідовників, ми повинні зрозуміти, 

чим є ці методи та при яких умовах і наскільки добре вони працюють. Багато 



називають це процесом промивання мозку, але яким чином позначається даний 

процес, для них не має значення. Важливим є зрозуміти, яким чином культи 

розробляють моделі психологічної поведінки, котрі пробуджують у людини 

некритичне сприйняття дійсності та підкорення ідеологічним імперативам.  

Поява в 60-70-х роках ХХ століття великої кількості нових релігійних рухів 

на чолі з харизматичними лідерами дало поштовх до розвитку досліджень у 

сфері маніпулювання свідомості. Теоретики соціальних наук добре розуміли, що 

надзвичайно високий рівень підкорення владі в харизматичних культах є 

проблемою, на яку тяжко дати відповідь[178]. Але більшість соціологів релігії 

відмовились приймати позицію щодо застосування лідерами культів певних 

маніпулятивних практик. Головною причиною відмови була радше політ 

коректність, ніж науковий інтерес, що спричинило відмову у перегляді наукових 

досліджень людської поведінки в культах. 

Існування в неорелігіях нетипової форми підкорення харизматичному 

лідеру не викликає сумніву. Випадки самогубств за наказом харизматичного 

лідера є найбільш загадковими[166], але вбивство, інцест, жорстке поводження 

з дітьми, розтління неповнолітніх складають інші загадкові приклади[177]. 

Потрібно враховувати той факт, що лише невелика частина потенційних 

послідовників приєднується до культу. Тоді виникає питання, чому ми маємо 

цим перейматись? Відповідь ґрунтується на тому, що розуміння поведінки 

віруючих НРР для соціології культів виходить далеко за межі їх кількісного 

значення. Більшість культів є нешкідливими та повністю заслуговують захисту 

своїх релігійних та громадянських свобод. Тим не менш, події останніх років 

показали, що деякі культи здатні нанести більше шкоди, ніж можна було 

очікувати, враховуючи малу кількість їх прихильників. Річний звіт 

Держдепартаменту США з тероризму за 2000 рік повідомляє, що “в той час, 



коли американцям загрожував тероризм під егідою певних держав, сьогодні 

вони зіштовхнулись з великою загрозою мережi груп та окремих осіб, котрі 

мотивовані релігією та ідеологією, а не політикою”[186]. 

Значна частина наукових досліджень нових релігійних рухів не 

приймалась до уваги завдяки свідомому втручанню двох відмінних наукових 

груп - прорелігійних та антикультових. Позиція прорелігійних вчених є 

безкомпромісною. Вони відмовились визнавати емпіричні докази в існуванні 

методів впливу на віруючих, доклавши значних зусиль для приховання 

досліджень з маніпулювання свідомістю в культах[220]. З іншого боку, 

антикультово налаштовані вчені, також були досить упередженими в своїх 

висновках. Деякі з них намагались проілюструвати відданість віруючих 

релігійному лідеру та доктрині шляхом перетворення концентрованої форми 

соціального впливу в магічні дії, котрі дозволяють гуру контролювати волю своїх 

послідовників. Таким чином, антикультово налаштовані дослідники себе 

маргіналізували в науці і створили ідеальні умови для глузування над собою 

прорелігійних вчених. 

Термін “промивання мозку” часто використовується для позначення 

процесу, за допомогою якого НРР систематично збуджують в свідомості людини 

високий рівень інтенсивності дотримання та слідування положенням релігійних 

лідерів. Тобто, за допомогою редукції було б досить просто пояснити слідування 

доктрині та наказам релігійних лідерів виключно в термінах “промивання 

мозку”, “контроль свідомості”. Але існують інші фактори, які стимулюють рівні 

людської свідомості, котра перебуваючи в обмеженому інформаційному 

просторі слідує нормам та ритуалу. Також було б помилкою залишити поза 

увагою свідоме застосування харизматичними лідерами психологічних 

прийомів. На сьогодні, в соціології нових релігійних рухів не сприймаються 



спроби раціонального обговорення концепції промивання мозку та 

дослідження в даній області. 

Істерія навколо культів, котрі займаються психологічною обробкою 

свідомості, з’явилася після виходу праці Р.Ліфтона “Технологія “промивання 

мозку”[64]. Його праця ґрунтується на дослідженнях, проведених в Гонконгу в 

1944-45-х роках. Вперше термін “промивання мозку” застосував американський 

журналіст Е.Хантер. Даний термін він вживав під впливом його китайських 

консультантів для опису психологічних методів, що застосовувались після 

комуністичного перевороту. 

Першопочатково термін “промивання мозку” застосовувався для опису 

китайських методів індоктринації, котрі почали використовувати російські та 

східноєвропейські політичні режими[176]. На думку Р.Ліфтона, “подібні методи 

не є абсолютно новими: нав’язані догми, інквізиція та масові рухи по 

перетворенню до іншої віри існували в кожній країні та в кожну історичну 

епоху”[64, c.30]. P.Ліфтон описав вісім “..психологічних характерних рис, котрі є 

домінуючими всередині соціального середовища для виправлення 

мислення”[64, с.492]. Відповідно до цих характеристик, можна казати про 

застосування в певній ситуації технології промивання мозку. 

1.Контроль середовища. Згідно Р.Ліфтону, контроль середовища 

людського спілкування є найбільш важливим принципом реформування 

мислення, від якого залежить все інше. Тут мається на увазі контроль людського 

спілкування з зовнішнім світом через контроль того, що людина бачить, слухає, 

пише, так і контроль зa внутрішнім світом (внутрішній діалог). Внаслідок 

подібного контролю людина втрачає особисту автономію та зливається з 

навколишнім та контролюючим її середовищем. 



2. Містичне маніпулювання. Воно відбувається для реалізації цілей певної 

ідеології. Містичним Р. Ліфтон називає маніпулювання, виходячи з того, що 

запрограмовані харизматичними лідерами прояви певного типу поведінки та 

відчуттів будуть сприйматись конкретним індивідом, як ніби відбулись в ньому 

містичним чином. 

3. Потреба в чистоті. Організація встановлює недосяжні стандарти 

поведінки, що сприяє створенню атмосфери провини та сорому перед 

колективом. Незалежно від того, яких зусиль докладає людина, вона завжди 

зазнає невдачі, погано себе відчуває та працює ще більш завзято. Знаходячись в 

такій психологічній атмосфері, людина поводить себе у відповідності зі 

встановленою шкалою цінностей: вона бачить свою гідність або, навпаки, 

засуджує себе у відповідності до положень доктрини. Свою нечистоту людина 

сприймає як результат зовнішніх впливів, і тому вона повинна вести з цим 

зовнішнім світом боротьбу. 

4. Культ особистої сповіді. Культ сповіді визначається як вказівка ділитись 

будь-якими думками, почуттями або діями, котрі не відповідають груповим 

правилам. Отримана при цьому інформація не прощається та не забувається, а 

використовується з метою контролю та руйнації особистості. 

5. Священна наука. “Вихідне положення базується на тому, що існують 

безпомилкова наука та абсолютні моральні принципи, які складають істинну 

доктрину для всіх людей в світі”[64, с.508]. Цією доктриною володіє відповідна 

організація та підтримує ауру святості навколо основної догми. 

6. Дотримання мови. Рекомендується використання правильних слів та 

фраз з категоричним, оціночним значенням, що звужує розумові здатності 



членів групи. Використання раніше встановлених правильних фраз сприяє 

відхиленню уяви, мислення та відриву людини від реального життєвого досвіду. 

7. Доктрина вище особистості. Нав’язування вірувань групи на противагу 

досвіду, свідомості та цілісності особистості. 

8. Розділення існування. “Тоталітарне середовище проводить чітку межу 

між тими, чиє право на існування можна визнати, і тими, хто не володіє 

подібним правом”[64, с.513]. Тобто, існує лише один шлях до істинного життя, а 

всі інші є хибними та помилковими. 

Теорія Р.Ліфтона щодо зміни свідомості справила значний вплив на 

антикультову літературу. Зокрема, вона використовувалась стосовно релігійних 

груп в книзі Ф.Конвея та Дж.Сігельмана “Ломка: американська епідемія раптової 

зміни особистості”[58, с.219]. З часом, погляди Р.Ліфтона еволюціонували і він 

прийшов до висновку, що реформування мислення могло здійснюватись і без 

фізичного примусу або насилля. Тоталітарне середовище, на думку Р.Ліфтона, 

“навіть коли не застосовує фізичного насилля - у кожного стимулює страх перед 

власним зникненням або знищенням”[64, с. 515].  

Вивченню змін станів свідомості присвятив свою книгу “Примусове 

переконання” Е.Шайн[58]. На основі спілкування з колишніми 

військовополоненими він, як і Р.Ліфтон, приходить до висновку, що фізичний 

примус є важливим елементом промивання мозку[58]. Для опису процесу 

промивання мозку Е.Шайн ввів поняття “примусове переконання”. 

Поряд з працями Р.Ліфтона та Е.Шайна значний вклад в теоретичну 

програму антикультового руху внесла М.Сингер. Для пояснення процесу, 

позначеного як “промивання мозку”, вона вводить своє поняття - “системний 



психологічний та соціальний вплив”[210]. Свій досвід в області зміни свідомості 

відносно діяльності культів вона висвітлила в книзі “Культи серед нас”. Процес 

промивання мозку, на її думку, характеризується шістьма головними ознаками. 

До першої ознаки належить утримання людини в необізнаності того, що з нею 

відбувається. В результаті людина лишається своєї автономії, своїх колишніх 

зв’язків та системи цінностей. Другою ознакою є контроль над соціальним та 

фізичним оточенням. Для культів є важливим, щоб у вільний від роботи час 

послідовник був зайнятий вивченням доктрин та практикуванням вправ 

релігійної групи. Третьою ознакою контролю над віруючими є систематична 

підтримка в людині відчуття безсилля та залежності від організації шляхом 

обмеження особистості зв’язками з друзями та родичами, ізоляції від 

попереднього оточення та віднімання засобів для існування. Для цього людину 

закликають залишити роботу, відмовитись від кар’єри. До четвертої ознаки 

належить маніпулювання системою заохочень та покарань з тим, щоб індивід 

прийняв ту ідентичність, котра підтримується керівництвом. П’ятою є 

маніпуляція системою нагород та покарань з метою зміни поведінки. До 

останньої ознаки належить створення закритої системи мислення, коли не 

можна ставити питання або розмірковувати про існуючі протиріччя. Якщо 

індивід критикує групу, то йому дають знати, що це його недоліки, а не 

організації. В культі завжди вірна система, а не індивід[210]. 

Під час вивчення процесу промивання мозку Е.Шайн, М.Сингер та 

Р.Ліфтон не створили якоїсь нової моделі. Вони використовували, а точніше 

пристосували у своїх цілях розроблені психологами концепції поведінки 

індивіда в складних ситуаціях. До того ж, це пристосування йшло шляхом 

спрощення цих концепцій, з усіма наслідками. Коли на Заході піднялась 

наступна хвиля “культової активності”, вони заявили, що методи, котрі 



застосовуються в культах, ті ж самі, які використовувались до американських 

військовополонених в Китаї. Як наслідок, в культах люди піддавались процесу 

промивання мозку, або контролю свідомості, або реформуванню мислення, в 

результаті чого вони залучались до культу не з власної волі. 

Серед психологів немає одностайної думки стосовно теорії промивання 

мозку[58]. З однієї сторони, рішення Американської асоціації психологів ніхто не 

відміняв. З іншої - в публікаціях по даному питанню існує невизначеність, але з 

тенденцією визнати промивання мозку як окремий випадок в науці. Щодо 

оцінки теорії промивання мозку американські вчені Е.Аронсон та Е.Пратканіс 

застерігають як від нехтування даними тактиками котрі використовують 

релігійні лідери, так і від схильності приписувати їм магічну силу, побоюючись їх 

можливостей контролювати свідомість[3]. В своїй книзі “Епоха пропаганди: 

механізми переконання” вони приводять технологію зі створення нового культу 

та проголошують, що вона “довела свою ефективність”. Однак не наводять 

жодної статистики цієї ефективності. Потрібно відмітити, що описуючи 

технологію створення культу, Е.Аронсон та Е.Пратканіс не є спеціалістами з 

культів, а матеріали для своїх висновків запозичують з праць представників 

антикультового руху(М.Сингер, С.Хассена, Т.Патріка). 

Потрібно зазначити, що деякі психологи проводять розрізнення між 

технікою переконання та самим наверненням. Не будь-яке переконання 

закінчується наверненням. Процес навернення є більш складним, ніж 

передбачає теорія промивання мозку, котра виключає з нього саму людину[58]. 

На питання, чому одні стають членами культу, а інші ні, вони намагаються дати 

відповідь, використовуючи теорію самонавіювання, розрізняючи зовнішній 

вплив (тобто нав’язування певних ідей) від прийняття цих ідей самою людиною. 

Згідно цього погляду, ідеї проповідника спонукають людину самонавіювати 



важливість цих ідей. Але людина піддається тільки тому навіюванню, ідеї якого 

для неї прийнятні. Таке пояснення відрізняється від теорії промивання мозку, 

що повністю виводить людину з самого процесу навернення до культу. 

Використання теорії промивання мозку або примусового переконання по 

відношенню до культів оцінюється більшістю соціологів критично. Головним 

недоліком цієї теорії є низька ефективність моделювання природи культів. На 

користь відповідного висновку свідчать соціологічні спостереження за 

сучасними культами. Проведені в Монреалі соціологічні дослідження показали, 

що серед 1607 колишніх послідовників культів 75,5% через п’ять років 

добровільно залишили культ; мінливість кількості членів, наприклад, в 

Трансцендетальній медитації складає близько 55%. Близько 50% членів МТСК, 

прийнятих між 1974 та 1976 роками, через рік вийшли з нього. Не менше 61% 

мунітів, що приєднались до Церкви Уніфікації за 4 місяця 1978 року, через два з 

половиною року залишили Церкву[7]. По даним іншого дослідження, з однієї 

тисячі чоловік, залучених Церквою Уніфікації на багатоденний семінар в 1979 

році в Лондоні, 90% відмовились в подальшому мати з ними справу, близько 8% 

протримались в ролі постійних членів більше тижня, менше 4% продовжували 

бути членами організації більше 2 років[7]. 

Щодо теорії промивання мозку Р.Ліфтона соціолог релігії Т.Робінс та 

психолог релігії Д.Ентоні після анкетування послідовників Церкви Уніфікації та 

членів інших НРР прийшли до висновку, що “теорія Ліфтона, котра урівнює 

послідовників різних релігійних вірувань з в’язнями таборів для 

військовополонених, - “притягнута за вуха”… Дослідження показали, що лише 

невеликий відсоток присутніх на семінарах Церкви Уніфікації стали членами цієї 

організації”[50, c.375.]. Результати дослідження поведінки людини в концтаборі 

для пояснення поведінки індивіда в культі з точки зору соціологів є 



некоректними: “Соціальний примус не тотожний фізичному примусу, хоча 

результати можуть бути подібними”[71, c.54]. 

Критики доктрини контролю свідомості, спираючись на ці факти, 

стверджують, що “страх перед теорією промивання мозку досить 

перебільшений, адже концепція навернення людини через промивання мозку і 

ствердження про те, що сектант не здатний самостійно залишити її без своєї 

волі, не переконлива”[7], ненаукова, оскільки не має емпіричної бази. 

Соціологи в своїх спостереженнях фіксують, що вступу до культу передує 

інтенсивний духовний пошук, форми якого відрізняються зовнішнім 

різноманіттям, тобто, потенційний член культу перебуває в активному пошуку 

сенсу життя, тоді як антикультова теорія розглядає потенційного віруючого як 

пасивного учасника в залученні до культу[50]. 

Причиною різних підходів до розуміння соціологами та психологами 

мотивів зміни поведінки особистості після залучення до культу ґрунтується, на 

думку Е.Шюпе та Д.Бромлі, на тому, що процес приєднання, так і виходу з 

культу, мало чим відрізняється від наслідків, котрі супроводжують зміни 

соціальних ролей. Прихильники, деяких психологічних шкіл, “розглядаючи 

особистість як дещо незмінне, з підозрою сприймають раптові зміни, викликані 

входженням до нерелігійних груп. Соціологи, навпаки, вважають за краще 

кваліфікувати зміни….як повністю нормальне явище”[50, c.371]. 

Дані дискусії щодо природи психологічних методів навернення людини 

до культу є центральними для розуміння депрограмування, оскільки 

депрограмісти намагаються зруйнувати результати процесу “насильно 

нав’язаних” релігійних поглядів. 



Дж.Кларк у праці “Навернення деструктивних культів: теорія, дослідження 

та лікування” описує депрограмування, як “знову відродження особистості та 

переоцінка її релігійного досвіду”[131, с.63]. В більшості випадків, процес 

депрограмування включає в себе три етапи. Перший етап полягає у фізичному 

відділенні (примусове чи добровільне) послідовника НРР від його середовища. 

Наступний етап ґрунтується у створенні дискусії між віруючим та 

депрограмістом, яка може тривати кілька днів. До завершального етапу 

належить реабілітація віруючого, тобто переміщення віруючого на кілька тижнів 

до центру реабілітації. Під час переведення його долучають до компанії таких 

же депрограмованих. У реабілітаційному центрі послідовник культу може 

повністю повернутись до свого попереднього життя.  

Більшість дослідників вважають Т.Патріка першим депрограмістом та 

першим, хто сформував концепцію процесу приєднання та виходу з культу[145]. 

На думку Т.Патріка, релігійні культи за допомогою гіпнозу залучають людей до 

своїх організацій, а депрограмування, в свою чергу, працює таким чином, що 

виводить людей з трансу. Описуючи свій стиль, Т.Патрік опирався на 

пізнавальну реструктуризацію, особливо на використання опитування[135]: 

“Коли ви депрограмуєте людей, ви змушуєте їх думати...єдине, що я роблю - 

ставлю питання, які викликають дискусію... Я вистрілюю в них правильними 

питаннями і вони засмучуються, коли не можуть відповісти[с.65-66]... Я починаю 

заперечувати кожне висловлене цією людиною твердження, я тисну на неї 

питаннями... і коли потрапляю на той один певний пункт, який виявляється 

потрібним, я тисну на неї... я зупиняюся на цьому питанні.. я продовжую тиснути 

і тиснути...”[с. 68]. 

Виходячи з позиції Т.Патріка, головним елементом у відміні культового 

програмування є використання методу опитування, постановка перед 



послідовником питань, на які, в межах доктрини культу, він не в змозі 

відповісти. Пробуджуючи у адепта сумніви щодо доктрини культу, 

депрограмісти ніби відкривають свідомість індивіда до нової інформації, котра 

повністю нівелює попередню. Нова інформація викриває хибні положення 

культу шляхом використання логіки напротивагу ірраціональним віруванням, 

побудовам культу, що були у свідомості індивіда. 

С.Бафорд, колега Т.Патріка, яка допомагала йому під час процесів 

депрограмування, визначила п’ять етапів депрограмування: 1) дискредитація 

фігури авторитета (лідера культу); 2) показати протиріччя в діях та словах 

(ідеологія проти реальності) лідера культу; 3) точка перелому - коли суб’єкт 

починає сприймати депрограміста і реальність починає брати верх над 

ідеологією; 4) самовираження - суб’єкт розкривається та починає скаржитись на 

культ; 5) ототожнення та переміщення - суб’єкт визначає себе опонентом 

культу, а не його членом[135]. 

На противагу конфронтаційному підходу Т.Патріка колишній депрограміст 

Х.Келлі описує депрограмування як “еволюційний” процес. На її думку, 

депрограмісти повинні встановити взаєморозуміння задля подолання ворожості 

та страху зі сторони послідовника культу, з метою співробітництва. 

Встановлюючи взаєморозуміння, депрограмісти повідомляють фактичну 

інформацію, яку можна поділити на три категорії: загальна інформація про 

культ, інформація про промивання мозку та теологія. На другому етапі 

депрограмування послідовнику організовують зустрічі з психотерапевтами та 

духовенством, котрі пояснюють йому природу промивання мозку та 

розкривають недоліки у вченні культу та протиріччя у віроповчальних текстах. 

До третього етапу депрограмування, за методикою Х.Келлі, є повернення вже 



колишнього послідовника культу додому разом з депрограмістом з метою 

полегшення його входження до сім’ї[146]. 

В дослідженні депрограмування методом анкетування Б.Кім провів ряд 

інтерв’ю з 17 суб’єктами, котрих депрограмували. Він визначив процес зміни 

системи переконань, “як структуру, що навіює суб’єкту довіру до поглядів, які 

йому прищеплюються”[165]. З позиції депрограмування, на думку Б.Кіма, дана 

структура грунтується на переконанні, що вірування та діяльність послідовника 

культу є результатом контролю свідомості, тому система вірувань є мішенню 

депрограмування. Адепт культу спочатку піддається фазі “розморожування”, 

тобто зовнішніми силами маніпулюють таким чином, що порушується його 

рівновага. Наступним кроком є “заміна”, за допомогою якого надається новий 

набір інформації, щоб спрямувати адепта до “іншої” рівноваги[165]. Останнім 

кроком є “знову заморожування” знайденої рівноваги адепта (тобто нова 

інтерпретація релігійного досвіду), що винагороджується та суспільно 

підтримується, для сприяння інтеграції з іншою частиною особистості. 

Соціологічний аналіз депрограмування Б.Кіма підтримує та доповнює 

Е.Баркер в своєму огляді літератури про депрограмованих та 

недепрограмованих колишніх адептів Церкви Уніфікації. Депрограмовані, 

дійсно, можуть піддаватись “розморожуванню”. З іншого боку, депрограмісти 

доводять, що заміна включає пробудження докультової особистості. 

Депрограмування, як діалектичний процес, намагається викорінити наявні 

вірування, ніж вводити нові. Депрограмісти не намагались бути зразком для 

віруючого та не бажали прийняття віруючими їхніх особистих переконань[115]. 

Процес депрограмування починається з ізоляції послідовника культу. 

Можливе навіть його викрадення на вулиці. Бували випадки, коли на адептів 



одягали кайдани та зв’язували руки, або “…часом робили те, чого вимагають 

викрадачі, полоненого примушують під дулом пістолета”[7, c.114]. Після 

викрадення об’єкта доставляють до раніше підготовленого місця, де він не 

може залишитись наодинці з собою. Для надійності інколи в приміщеннях 

закривають вікна для запобігання втечі. Щоб депрограмування було успішним, 

людину лишали харчування та сну. З зізнання консультанта щодо виходу з 

культів К.Джиамбалво відомі випадки сексуального насилля над об’єктом[28], 

але інший відомий представник антикультового руху С.Хассен зазначає, що 

зустрічався з сотнями депрограмованих і не знає жодного випадку 

депрограмування, котрий мав будь-яке фізичне насилля[155]. Р.Дельгадо також 

спростовував положення щодо викрадення людини. Він доводив, що 

викрадення людей - це юридичний термін, котрий зазвичай тлумачиться як 

насильницьке утримання особистості з метою отримання викупу. Депрограмісти 

інколи затримують своїх клієнтів і отримують за це певну плату, але це не є 

викупом. Вони отримують винагороду за надані послуги - “спроба перетворення 

віруючого”[164]. 

Члени культу в процесі депрограмування, перебуваючи в досить жорстких 

умовах, поводили себе по-різному. Існували випадки, коли вони знаходились в 

стані гніву, ображали депрограмістів та своїх батьків, погрожували, намагались 

здійснити самогубство aбо завдати собі фізичної шкоди, щоб потрапити до 

лікарні, звідки вони могли повідомити інших членів культу або своїх керівників. 

Така поведінка віруючого, вимагала від депрограміста великої витримки, але 

якщо депрограміст був схильний до конфронтації, то це призводило до взаємної 

агресії на словах та діях[28]. 

Процес депрограмування схожий на процес промивання мозку в культі, 

але з цим представники антикультового руху не погоджуються. К.Джиамбалво 



вказує на дві відмінності: депрограмісти не намагаються переконати віруючого 

прийняти особисту систему переконань депрограміста, не намагаються 

контролювати поведінку віруючого після того, як депрограмування 

завершено[151]. Однак, ця точка зору не всіма розділяється. Частина 

депрограмістів вважає, що ціллю виведення з культу є соціалізація колишнього 

послідовника, а це передбачає прищеплення йому певної системи цінностей. 

Змістовна частина депрограмування зводиться до того, щоб зруйнувати 

релігійні погляди віруючого шляхом надання йому компромату на лідера, 

засновника нового релігійного руху та негативної інформації з історії організації. 

Наприклад, депрограмісти намагались показати, що кошти, котрі збирали 

послідовники культів на вулиці для благодійних цілей та інших соціальних 

проектів, використовуються не за призначенням, а на збагачення лідерів культу. 

В той час як самі адепти живуть досить бідно та в поганих умовах, їх керівники 

знаходяться серед розкоші. Інколи депрограмісти використовували елементи 

полеміки з віроповчальних питань з метою довести невідповідність вчення 

культу Біблії, якщо ця група вийшла з християнського середовища. 

Депрограмування може продовжуватись днями, а інколи і тижнями, до 

тих пір, поки адепт не проявить ознак різкого психологічного перелому і 

звільнення від культового контролю свідомості. Середня тривалість курсу 

депрограмування складає 8 днів, а його вартість в США складала від 500 до 1000 

доларів в день плюс витрати. В середньому курс оцінюється від 18 до 30 тисяч 

доларів, інколи вартість зростала до 80 тисяч[197]. 

Проте, наскільки ефективним є депрограмування, сказати тяжко, оскільки 

загальних критеріїв та статистики по депрограмуванню не існує, є лише дані по 

окремим організаціям. Згідно з даними одного з відділів Американського 

сімейного фонду, серед відомих йому 62 спроб примусового депрограмування 



37% виявились невдалими. Згодом 25% з невдало депрограмованих за власним 

бажанням залишили релігійну організацію, але кілька чоловік знову 

повернулось до культу, після вдалого депрограмування[28]. На думку критиків 

практики депрограмування, співвідношення вдалого та невдалого 

депрограмування складає 50% на 50%. Статистика високих показників 

добровільного виходу не означає, що всі без виключення вийдуть з культу, але 

вона спростовує тезу про зомбування його членів. Встановлено, що статистика 

успішного депрограмування підвищується в тому випадку, коли людина 

нетривалий час перебувала в НРР (наприклад, для Церкви Уніфікації цей період 

не повинен перевищувати двох місяців) або її прив’язаність до організації була 

слабкою. 

На думку С.Хассена, якщо з адептами почали працювати протягом перших 

місяців членства в культі, то прогноз, що його вдасться вивести з культу 

протягом року, досить оптимістичний. З іншого боку, якщо людина знаходиться 

в новому релігійному русі десять років, можливо, потрібно дочекатись вдалого 

моменту, перш ніж розпочинати певні дії[155]. Але він зазначає, що члени нових 

релігійних організацій з великим стажем не безнадійні. В цьому випадку 

потрібно більше зусиль та терпіння. Насправді, на думку С.Хассена, в таких 

випадках навіть простіше. Члени культу, котрі провели в ній досить багато часу, 

добре знайомі з життєвими складнощами в групі - обманом, маніпулюванням, 

невиконаними обіцянками лідерів, в той час як неофіти все ще перебувають в 

ейфорії[99]. 

Незалежно від того, було вдалим чи невдалим депрограмування, воно не 

проходить безслідно для його учасників. У випадку невдалого депрограмування 

послідовники повертались до культу і спроби витягнути їх звідти виявлялись 

неможливими. При вдалому депрограмувані багато колишніх послідовників 



відчували внутрішню кризу, викликану цілим рядом факторів. Один з них - 

розчарування в собі, в здатності самостійно влаштувати власне життя, тому що 

особа не змогла самостійно розпізнати небезпеку та потрапила до культу, потім 

не змогла самостійно залишити культ та знадобилось зовнішнє втручання. Інші з 

числа колишніх віруючих розчаровані в дружбі та любові, котра їх оточувала в 

культі, так як ці відчуття виявились нещирими та ілюзорними. Нарешті, вдало 

депрограмовані можуть розчаруватись у власній сім’ї та друзях, оскільки вони 

викрали їх. Завдати травми може і те, що послідовник культу в момент 

викрадення бачить невідомих людей, які захоплюють його без пояснення 

причини та тримають під замком. А потім йому оголошують, що все це зроблено 

з прохання його рідних. Тому після курсу депрограмування цим особам 

необхідна психологічна допомога та реабілітація. 

Депрограмування “не передбачає турботи про колишнього прихильника 

культу, після його виведення”[98, c.112]. Головним завданням є змусити людину 

відмовитися від прийнятих нею нових релігійних поглядів. Більш того, 

прихильників теорії депрограмування не цікавлять релігійні переконання 

людей, що потрапили до культу. У цьому контексті депрограмування є 

примусом людини до відмови від віри в Бога або божества, або об’єкта її 

поклоніння. Антикультові організації не сповідують атеїзму, але і не пропонують 

людині альтернативних релігійних цінностей. У цьому криється принципова 

відмінність їх діяльності від місій традиційного християнства, завдання яких не 

зводиться до виведення людини з релігійної організації, але полягає в залученні 

її до Церкви і засвоєнні нею християнських моральних цінностей. 

Депрограмування, що спирається на теорію промивання мозку, було 

засуджено Національною радою церков США. У своїй “Резолюції щодо 

депрограмування” Рада оголосила: “...вважає свободу віросповідання одним з 



цінніших дарів людства, і це право порушується викраденням і тривалими 

зусиллями змінити релігійні переконання людини примусовими методами... 

викрадення з метою відмовити людину від своєї віри...злочинно. Нам відомо, 

що проти релігійних груп висуваються звинувачення в залученні молодих людей 

примусовими методами, наркотиками, гіпнозом, “промиванням мозку” і т.д. 

Якщо це так, то подібні дії повинні переслідуватися законом, але поки все 

свідчить про зворотне: силу застосовують саме ті, хто називають себе 

рятівниками”[7, c.115-116]. 

Нерідко спроби депрограмування закінчувалися судовим 

переслідуванням депрограмістів, за позовами їх жертв. В даний час у США 

примусове депрограмування осіб старших 18 років визнано незаконним[124]. З 

метою звести до мінімуму втрати від діяльності депрограмістів, лідери нових 

релігійних організацій психологічно готують своїх членів до зустрічі з ними, 

даючи їм відповідні рекомендації, і одночасно через публікації та фільми 

намагаються сформувати у громадській думці погляд на діяльність 

депрограмістів як прояв зла. 

У США та деяких європейських країнах викрадення та депрограмування 

практикувалось неурядовими інстанціями, особливо в 1970-1980-х роках. Суди в 

США та Європі прийшли до висновку, що викрадення в цілях насильницького 

депрограмування не узгоджується з невід’ємним правом на релігійну свободу 

та вказали на порушення норм кримінального права. В Європі суди винесли 

вироки і батьки не уникнули кримінальної відповідальності. 

У Німеччині винесений вирок від 3 до 5 місяців в’язниці двом 

депрограмістам за незаконне затримання та нанесення фізичної шкоди члену 

Церкви Сайєнтології в Мюнхені. Депрограмісти ізолювали об’єкт у будинку 

відпочинку та намагались “вилікувати” від нав’язаних ідей релігійної організації. 



Їхнім виправданням було те, що вони діяли за ініціативою його матері. Але 

спроби депрограмістів звинуватити у всьому замовника депрограмування не 

були прийняті судом. У своєму рішенні від 29 грудня 1987 року суд в Баварії 

визнав депрограмістів винними в незаконному затриманні та нанесенні 

фізичної шкоди потерпілому і прийняв рішення щодо їхнього ув’язнення до 

трьох і п’яти місяців. Діяльність матері розглядалась в окремій судовій справі та 

в її випадку переслідування в судовому порядку було завершено, з урахуванням 

її каяття та виплату штрафу в розмірі 2000 німецьких марок. 

У Швейцарії в березні 1989 року викрали для депрограмування 

послідовника МТСК за ініціативою його батьків - членів швейцарської 

антикультової асоціації (SADK). Його доставили до підготовленого місця проти 

волі. Двома днями раніше, після виявлення відсутності свого послідовника, 

керівники МТСК повідомили поліцію. Будинок, де перебували депрограмісти та 

викрадений, представники поліції взяли штурмом. Головний депрограміст 

отримав шість місяців ув’язнення, а батьки потерпілого отримали десять місяців 

ув’язнення[27]. 

У Франції в серпні 2011 року подружжя силоміць утримувало власну 

двадцятичотирирічну дочку. Батьки повідомили, що діяли таким чином, згідно 

поради антикультової асоціації для звільнення дочки з під впливу її товариша, 

послідовника Антоністів (оздоровчий, католицько орієнтований новий 

релігійний рух, заснований у Бельгії). Батьків дівчини арештували у вересні 2011 

року за викрадення та насильницьке утримання дитини[33]. 

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), що дотримується норм 

Європейської конвенції про захист прав людини та основних прав, котра була 

ратифікована 47 країнами в деяких своїх рішеннях визнав, що держава не може 

оцінювати легітимність віри, вона відповідальна за свій нейтралітет та 



невтручання і повинна визнавати свободу своїх громадян у виборі релігії та 

переконань, а також зобов’язана їх захищати. 

В справі “Рієра Блюм та інші проти Іспанії” від 14 жовтня 1999 року ЄСПЛ 

постановив, що Іспанія порушила Європейську конвенцію в обмеженні свободи 

з метою насильницького депрограмування. В цьому випадку шестеро позивачів 

поскаржились, про власне затримання (стаття 5 Конвенції) на 10 днів членами 

своїх сімей та антикультовою організацією за підтримки поліції. Потерпілі 

повідомили, що під час затримання піддавались тиску з боку психолога та 

психіатра з метою відмовитись від свого членства в новому духовному русі 

“Центр езотеричних досліджень”. Враховуючи, що затримання позивачів було 

основою заяви, суд не розглядав цю справу в межах 9 статті Конвенції. В ході 

досудового розслідування виявилось, що каталонська поліція відправила 

постраждалих до готелю. Там їх передали сім’ям та залишили під наглядом 

людей, спеціально залучених для цієї мети. Позивачі піддавались процесу 

депрограмування зі сторони психолога та психіатра. 

Враховуючи надану інформацію, Суд вирішив, що влада завжди 

погоджувалась з фактом в обмеженнях релігійних свобод. Хоч батьки та 

антикультова асоціація несли відповідальність за обмеження свобод, але в той 

час без активного співробітництва каталонської поліції затримання не відбулося 

б. Оскільки основну відповідальність за те, що трапилось несли органи влади, 

Суд постановив, що порушувались статті 5, 1 параграфу Конвенції. ЄСПЛ 

прийняв рішення, згідно якого право на релігійну свободу повинне захищатись в 

тому випадку, навіть коли родичі вороже відносяться до релігійних поглядів до 

когось з них. 



Наслідком судових процесів проти депрограмування та депрограмістів 

було зміна назви даного процесу. Багато з депрограмістів на початку 1990-х 

років почали називати себе консультантами щодо виходу, а не 

депрограмістами. Даний термін був ніби пасткою, оскільки його змістом та 

метою діяльності залишалось відмова віруючих від членства в НРР, а деякі 

консультанти щодо виходу далі займались примусовим виведення особистості з 

релігійних організацій. Але подібне переформатування в назві допомагало 

очистити антикультовим активістам свій імідж в суспільстві. 

Лідери антикультового руху М.Лангоун та П.Мартін описали цей перехід 

наступним чином: “Термін добровільне депрограмування” почав асоціюватись з 

цим непримусовим процесом. Але пізніше виявилось, що сполучення слів 

“непримусове” не уникло вже набутої негативної асоціації “депрограмування”. 

Поступово “термін консультування щодо виходу” замінили терміном 

“добровільне програмування”[168]. 

Під консультуванням розуміється добровільний, інтенсивний, обмежений 

в часі, договірний учбовий процес, за якого відбувається обмін інформацією з 

послідовником культу. Хоч більшість консультантів є релігійними, вони були 

досить обережними, у пропагуванні своїх релігійних поглядів вразливим 

віруючим. А ті, хто енергійно втягують своїх клієнтів до своєї релігії, не повинні 

називатись консультантами. Можна стверджувати, що такий термін, як 

“консультування щодо виходу” вносив неточності, оскільки головною метою (як 

і при депрограмуванні) було спонукання послідовника до виходу з релігійної 

общини. Але переформатування назви та методів депрограмування 

антикультовим рухом позначає особливості нового, непримусового підходу по 

виведенню людей з НРР. 



У 1988 році на зустрічі Американського сімейного фонду, за присутності 

відомих депрограмістів Д.Кларка, Дж.Жимхарта, К.Джиамбалво, прийнято 

стандарти поводження консультанта з клієнтом (послідовником культу) та 

засуджено неетичні методи, котрі застосовували депрограмісти з Мережі 

інформування про культи. Ці положення відобразили ефективні пропозиції у 

вдосконаленні та професіоналізації консультантів. До цих стандартів поведінки 

належать наступні положення: 

1.Під час роботи з клієнтом, консультанти не можуть користуватись 

забороненими та незаконними препаратами. 

2. Забороняється зловживати законними або прописаними лікакарняними 

препаратами або алкоголем під час роботи з клієнтом, котрі можуть 

обмежувати здатність консультанта відповідно діяти. 

3. Жодних інтимних зв’язків з клієнтами. 

4. Жодного фізичного зловживання по відношенню до клієнта[151]. 

Після ухвалення та прийняття даної резолюції колишні примусові 

депрограмісти та члени НРР, психологи дали поштовх для формування нової 

професії. Поки термін “консультування щодо виходу” почав поширюватись в 

АКР (та в певній мірі серед громадськості), лідери Мережі інформування про 

культи використали концепцію добровільного виходу з НРР та оголосили 

громадський протест проти примусового депрограмування (але направлення на 

депрограмування продовжувались). У протоколі зустрічі ради директорів CAN 

на щорічній конференції в 1993 році визначалась наступна позиція, котру 

антикультові представники розмістили у своїх брошурах: “Усвідомлюючи 

необхідність визнати добровільне консультування як засіб для відновлення 



критичного мислення, члени CAN, дочірні відділення та окремі особи не повинні 

сприяти або підтримувати будь-яку діяльність, що викликає незаконні та 

навмисні дії”[206]. 

Протягом наступних років активісти, котрі практикували примусове 

депрограмування, намагались висвітлювати свою діяльність в якості 

консультантів, оскільки консультування передбачало більш професійно якісний 

стиль та імідж в суспільстві. Але зміна назви не дуже вплинула на деяких 

антикультових активістів, таких як Х.Келлі. Вона була відповідальною у “справі 

Добковські”, в якій Х.Келлі викрала не ту людину та була відправлена з кількома 

активістами до в’язниці за викрадення. Навіть депрограміст Р.Росс називав себе 

експертним консультантом і спеціалістом та офіційно заперечував примусове 

депрограмування. Хоча на його офіційному веб-сайті містилась інформація про 

викрадення та насильницьке депрограмування Дж.Скотта, віруючого Церкви 

Об’єднаних п’ятидесятників. 

Таким чином, заміна терміну “депрограміст” на “консультант щодо 

виходу” повинна була привести до якісних змін у методах антикультового руху 

(наприклад, С.Хассен), а для інших залишалась лише лінгвістичною пасткою. 

Далі консультанти зіштовхнулись з подвійною проблемою, по-перше, вони не 

мали акредитаційної організації для отримання дозволу в психологічній 

допомозі. По-друге, вони не могли застосувати санкції по відношенню до своїх 

колег, котрі порушували положення резолюції. Таким чином, такі активісти, як 

Р.Росс та Х.Келлі продовжували викрадати повнолітніх з НРР з метою 

насильницького депрограмування. 

У кінцевому підсумку, для багатьох депрограмістів, які 

“перекваліфікувались” у консультантів, етичне питання виявилось 



суперечливим. Після завершення діяльності CAN в 1996 році, централізоване 

джерело направлень на клієнтів зникло. Як наслідок, консультанти вимушені 

самостійно шукати клієнтів або пропонувати свої послуги та продавати книги під 

час відвідування молодіжних конференцій та місцевих церков. 

 

3.2. Вплив антикультового руху на державні органи по обмеженню 

діяльності нових релігійних рухів 

У даному розділі ми зосередимось на країнах, де АКР мав найбільше 

впливу на державну політику щодо діяльності нових релігійних рухів, та країнах, 

де цього впливу не спостерігалось. Ситуацію, яка склалась навколо НРР, можна 

проілюструвати твердженням Дж.Річардсона, що загальноєвропейські юридичні 

особи, гарантуючи права релігійних свобод, самі виявились відносно 

нездатними в гарантуванні Статті 9 Конвенції про захист прав людини та 

основних свобод. Ці органи посилаються на випадки можливих репресивних дій 

або порушень прав людини з боку НРР[195]. 

Традиція відділення церкви і держави завжди виявлялась наріжним 

каменем для АКР, але не у європейських країнах. С.Макфарланд, виконавчий 

директор Комісії з Міжнародних релігійних свобод США (створена Конгресом у 

1988 році), описав міжнародний стан релігійних свобод як “досить 

гнітючий”[202]. У Звіті з Міжнародних релігійних свобод (2000 рік), 

опублікованого Американським департаментом Державного бюро демократії, 

прав людини та праці, окремо говорилось про Францію, де прослідковувались 

елементи нетолерантності та упередженості щодо релігійних меншин. 

Головною проблемою щодо НРР у Франції до середини 90-х років існував страх, 

що віруючі піддаються маніпуляції свідомості (промивання мозку, 



реформування мислення). Як наслідок, це спричинило занепокоєння та ряд 

протестів серед громадськості та офіційних церков у Франції проти неорелігій.  

У 1995 році Національна асамблея Франції створила Парламентську 

Комісію з дослідження та розслідування проблем, пов’язаних з діяльністю НРР. 

Комісія опублікувала досить дискусійну доповідь, яка характеризувала нові 

релігійні рухи “сектами”, як організації, котрі являють собою фізичну та 

ідеологічну небезпеку для її членів, полюють на дітей та молодь, руйнують сім’ї 

та підривають державний і громадський порядок. Такі організації нібито 

практикують маніпуляцію свідомості для вербування та утримання своїх членів. 

У даній доповіді 172 групи (очевидно, досить умовним способом) були 

ідентифіковані як “проблемні секти”. Список досить різноманітний і цікавий та 

відображав ксенофобські настрої влади до нових, “імпортованих” релігійних 

груп. Наприклад, Асоціація Святого Духа за Об’єднання світового християнства, 

Свідки Ієгови, Міжнародна Церква Сайєнтології були визнані “сектами” в цьому 

списку. З точки зору релігійних груп, котрі потрапили до списку, Парламентська 

Комісія своєю доповіддю фактично дискредитувала АКР - не було відкритих 

громадських слухань за участю офіційних церков та представників НРР, не 

надавалось логічних доказів, чому та чи інша група залучалась до списку, не 

створено умов для опротестування висновків Комісії. Деякі релігійні групи 

повідомляли, що їх послідовники страждають від нетолерантності з боку 

громадськості після того, як опинились в “списку сект”. Висновки Комісії також 

призвели до закликів обмежити діяльність “сект” на законодавчому рівні, але 

Парламент Франції їх відхилилив на основі принципів релігійних свобод. 

Натомість Міністерство юстиції видало наказ для відповідних державних 

установ здійснювати моніторинг можливих правопорушень з боку НРР і 

відстежувати їх потенційну злочинну активність[33]. 



Далі французька влада легалізувала Організацію з контролю за діяльністю 

культів та сект для аналізу та формулювання пропозицій політикам у 

законодавчих ініціативах. Попередній звіт 1996 року виявився досить важливим 

для європейського антикультового руху. В ньому пропонувалось надати 

юридичного статусу АКР та дозвіл розпочинати судові процеси або брати в них 

участь проти НРР. Серед інших заходів у звіті говорилось про звуження правової 

бази для НРР, щодо надання статусу звільнених від оподаткування; 

зобов’язання для нових релігійних організацій у відкритті інформації щодо 

джерела і управління фінансами; формування державних представництв в 

кожній провінції по розповсюдженню інформації про культи державними 

службовцями; створення постійної комісії в межах Ради Європи для координації 

антикультової діяльності; вдосконалення стратегії з відстеження доступності 

членів нових релігій до професійних навчальних програм[157]. 

Головним антикультовим представником у формуванні подібних звітів та 

посередником між північноамериканським та європейським АКР був психіатр 

Ж.-М.Абграль, призначений в 1996 році членом Організації з контролю за 

діяльністю культів та сект. Не дивлячись на відсутність контактів з НРР, Ж.-

М.Абграль активно допомагав Парламентським комітетам при підготовці 

доповідей щодо діяльності НРР у Франції та Бельгії, а також був представником 

АКР у європейських ЗМІ (особливо на телебаченні). Це приклад відносин з НРР, 

котрий Ж.-М.Абграль взяв в своїх північноамериканських колег, таких як 

Дж.Кларк, Л.Вест, М.Лангоун, М.Сингер. Ж.-М.Абграль використовував 

північноамериканську антикультову парадигму контролю свідомості та 

промивання мозку в своїй праці “Природа сект”. 

Ж.-М.Абграль негативно відгукувався про соціологів, називаючи їх 

захисниками “культів” і апологетами антикультового руху. Він був оригінальним 



в інтерпретації практик НРР. Наприклад, характеризував процедуру аудитінгу 

(консультування) Міжнародної Церкви Сайєнтології як “регрес прекліра до 

дитячої залежності”. Ж.-М.Абграль, в підсумку, визнав Комісію з контролю за 

діяльністю культів та сект занадто поміркованою до НРР та одночасно 

пропонував створити та організувати Місію по боротьбі з культами. 

Північноамериканський психолог та юрист Д.Ентоні розкритикував поверхові 

припущення, засоби та твердження Ж.-М.Абграля та відкинув їх як 

псевдонаукові[108]. Але в тодішньому культурному кліматі, навпаки, 

упереджені погляди Ж.-М.Абграля схвалювались пошуком законодавчих основ 

по обмеженню нових релігійних рухів. 

В лютому 1997 року у франкомовній частині Швейцарії вийшла резолюція, 

яка закликала національне законодавство протистояти проблемі 

маніпулювання свідомістю. Цього ж року за підтримки та рекомендацій Ж.-

М.Абграля бельгійська Парламентська Комісія підготувала експертну доповідь 

на 600 сторінок, в якій надавалась інформація про 189 нових релігійних рухів (не 

172 як у французькій версії). Цей новий бельгійський список навіть включав 

релігійні організації, котрі є фактично традиційними в Західній Європі - Релігійну 

спілку друзів (квакери), Асамблею Бога та Молодіжну християнську асоціацію. 

Щодо кроків по створенню трансєвропейської організації з дослідження сект 

Г.Мелтон зазначив: “Думки, висловлені на Раді Європи та в Європейському 

Парламенті, вказують на відродження по всьому континенту намагань 

протидіяти поширенню новим релігіям. В цілому, інтенсивне протистояння 

зростаючому релігійному плюралізму має місце у всіх європейських 

країнах”[182]. 

В той же час уряд Франції радикалізував свої позиції щодо НРР. У 1998 

році Організація з контролю за діяльністю культів та сект була заміщена 



Міжміністерською місією боротьби проти сект (MILS), котра займалась 

розповсюдженням інформації та координацією офіційних заходів, що 

стосуються релігійних меншин. Національна Асамблея Франції ініціювала 

Комісію з розслідувань обігу фінансових ресурсів в сектах. Наслідком діяльності 

Комісії та висновків її розслідувань був позов до суду членів НРР на депутата 

Національної Асамблеї Ж.Гаярда у зв’язку з подачею спотвореної інформації у 

звіті. Звіт виявився недостатньо обгрунтованим, побудованим на неправдивій 

або застарілій інформації. Реакцією на цей звіт був протестний публічний виступ 

Міжнародної Церкви Сайєнтології. 

У 2000 році MILS оголосила перший річний звіт, в якому містилась 

інформація з проблем, пов’язаних зі свободою совісті та віросповідання і 

діяльністю так званих “деструктивних культів”. Національна Асамблея 

затвердила законопроект “Про попередження та профілактику сектантських 

течій, що обмежують права та свободи людини”, який сприяв обмеженню 

діяльності НРР. Цей Закон закликав до конкретних заходів: розпустити 

“сектантські групи” у разі скарги членів сімей віруючих; заборонити 

проповідницьку діяльність та відкриття культових споруд поблизу “вразливих” 

місць, таких як школи та лікарні; заборонити перейменовувати або 

реорганізовувати секти; застосування кримінальної відповідальності за 

маніпуляцію свідомості. Також в Законі були прописані норми та 

відповідальність за їх порушення щодо шахрайства, нелегальної медичної 

практики, неправдивої реклами та сексуального насильства в сектах. Також 

ухвалений законопроект дозволяє групам АКР ставати сторонами (або 

позивачами) в судових справах проти НРР. 

Це викликало багато протестів не лише серед НРР, таких як Міжнародна 

Церква Сайєнтології, але й серед християнських, ісламських та індуїстських груп. 



В той же час представник АКР Алан Вівієн почав перегляд можливих наслідків 

для свободи віросповідання в процесі реалізації Закону після того, як більшість 

французьких церков приєднались до протестів. Представники АКР завдали 

удару у відповідь. У звіті MILS, який у лютому 2000 року був направлений 

прем’єр-міністру Л.Джоспіну, говорилось про те, що США надавали занадто 

велику підтримку новим релігіям. Була зроблена заява датчанином Й.Агардом, 

в якій наголошувалось, що США деякою мірою несе відповідальність за 

суперечки навколо сект. Таким чином, до 2001 року остаточна законодавча 

ситуація фактично була вирішеною і в багатьох дискусіях заслуги АКР були 

досить значними. 

Державно-конфесійні відносини у Німеччині є більш напруженими, ніж у 

Франції (де досить чітка відокремленість держави та церкви). Найбільше 

протистояння НРР стосувалось Міжнародної Церкви Сайєнтології (в порівнянні з 

іншими НРР), чому є просте пояснення. В кінці 1970-х років створена 

антикультова група Спеціальна освітня інформація (Aktion bildung infоrmation, 

АВ) для протистояння лише Міжнародній Церкві Сайєнтології. АВ організувала 

виробництво німецьких антисайєнтологічних публікацій[182]. Після трагедії в 

Джонстауні 1978 року позиція Німеччини щодо НРР дуже радикалізувалась, що 

спонукало Міністерство молоді, сім’ї та спорту спонсорувати 

загальноєвропейські організації з вивчення нових релігійних рухів та їх 

соціальних мереж. Для реалізації цього дослідження був призначений 

Європейський центр соціального забезпечення (м. Відень). Коли висновки 

дослідження не підтвердили очікувань АКР щодо руйнівного впливу на психічне 

та фізичне здоров’я новими релігіями на їх членів, то результати дослідження не 

прийнялись до уваги.  



Німеччина, як і Франція, засвідчила послідовність федеральних 

розслідувань, комісій та антикультово зорієнтованих законодавчих документів. 

Ця країна також була свідком релігійної дискримінації в таких масштабах, про 

які тільки мріяли активісти північноамериканського АКР. Здійснювались 

поліцейські рейди на служіння Християн віри євангельської, поширювались за 

підтримки держави буклети, в яких містилась інформація про небезпеку Церкви 

Ісуса Христа святих останніх днів, виключали зі шкіл дітей, чиї батьки були 

віруючими Церкви Уніфікації, відмовляли брати на роботу віруючих 

Міжнародної Церкви Сайєнтології та виключення чи заборона їх членства в 

політичних партіях. Дані дії повністю суперечили Конвенції з прав людини та 

загальних свобод. “Так звані “психокульти”, такі як Міжнародна Церква 

Сайєнтології, разом з більш традиційними індуськими, мусульманськими та 

єврейськими групами були спіймані у залякувально-сектантську сітку”[143, 

c.89]. До того ж, фільми за участю акторів, котрі належали до Міжнародної 

Церкви Сайєнтології, Дж.Траволти, К.Елі, та Т.Круза заборонялись за підтримки 

уряду та відмінялись концерти музикантів, наприклад, джазового виконавців 

Ч.Кореа. 

Континентальний європейський антикультовий рух завжди наганяв страх 

будь-якій релігійній групі. Для прикладу можна навести випадок лобіювання 

американських інтересів у цьому регіоні. В “Журналі Огляд культів” 

антикультової організації Американський Сімейний Фонд повідомлялось, що 

критики Американської Церкви Сайєнтології Р.Мілтон і С.Брукс побували в 

Гамбурзі на запрошення голови німецької урядової групи з дослідження 

Міжнародної Церкви Сайєнтології. В ході зустрічі Агентству внутрішніх справ 

Німеччини була надана інформація, що Церква Сайєнтології це в основному 

ринково орієнтована корпорація, головною метою якої є лише фінансові 



інтереси. Сайєнтологія набирала обертів саме в Гамбурзі і таким чином уряд 

висунув попередження лідерам цієї організації. 

Деякі дослідники (Г.Мелтон, Д.Девіс) не вбачають в позиції Німеччини 

щодо НРР унікального сучасного підходу. Наприклад, в 2000 році Д.Девіс 

повідомив, що в 1996 році в межах кампанії, яка забороняла деякі комерційні 

права для сайєнтологів, Міністерство зайнятості Німеччини видало директиву 

(яка чинна до сьогодні) відділам кадрів помічати файли компаній, якими 

володіють сайєнтологи, літерою “С”[143]. Це є доказом того, що німецький уряд 

зневажає свободами своїх релігійних меншин шляхом прямого порушення 

міжнародних угод з прав людини. Застосування такої практики та німецька 

байдужість до світової точки позиції щодо цих заходів становить серйозну 

загрозу. 

Існує документальне зібрання випадків дискримінації та переслідувань 

німецьким АКР, яке складене послідовниками сайєнтології. Очевидно, що 

Міжнародна Церква Сайєнтології мала свій інтерес у збереженні цього 

негативного досвіду несприйняття, який в Німеччині був стилізований під 

переслідування. У буклеті “Що Америка має знати про дискримінацію в 

Німеччині”, опублікованому в 1977 році Міжнародною Церквою Сайєнтології та 

розіслану широкому колу науковців, описано безліч порушень Конституції 

Німеччини щодо дискримінації при працевлаштуванні, переслідування митців і 

навіть заборона відвідування шкіл. У буклеті ці переслідування зображались 

(можливо навмисне), як спроби репресій раннього нацизму. Також 

розмежовуються випадки дискримінації членів церкви на початку 1990-х років 

на політичні, громадянські (державні та муніципальні), бойкоти (бізнесу, 

пов’язаного з Церквою Сайєнтології), виключення з політичних партій, доноси, 

осуди та політичні сектансько-суперницькі дії домінуючих конфесій, факти 



дискримінації митців, звільнення з роботи через прихильність працівників до 

сайєнтології, дискримінація дітей-сайєнтологів в школах, завдання тілесних 

пошкоджень сайєнтологам, напади на їх майно та погрози вбивством, 

викрадення тощо. Припустивши, що це лише приклади дискримінаційних 

заходів, спрямованих проти однієї групи, можна лише здогадуватись, які були б 

масштаби дискримінації, якби зібрати аналогічні дані проти інших груп.  

Типовим прикладом дискримінації Церкви Сайєнтології в Німеччині було 

введення на підприємствах так званого “фільтру сект” або “релігійного тесту”. 

Претендент на роботу в державних та приватних секторах повинен пройти 

даний тест для визначення його причетності чи непричетності до будь-якої з 

“сект”. Подібне протистояння виникло, коли стало відомо, що частина 

програмного забезпечення Windows 2000 корпорації Microsoft було розроблене 

фірмою Executive Software International Inc. під керівництвом представника 

Церкви Сайєнтології. Корпорація Microsoft наказала, щоб частина ОС Windows 

2000 була вилучена, на знак солідарності з “фільтром сект”. Також 

запроваджено посаду “комісара сект” на багатьох великих підприємствах[149]. 

Х.Сюверт, професор порівняльних досліджень і директор Інституту релігійних 

досліджень в Лейпцизькому університеті, аналізував цю тенденцію. Він 

працював в Слідчій комісі, яка була утворена Федеральним урядом в 1996 році, 

де досліджував і звітував по “сектам” і психологічним групам. Він розповідає 

про політичні погляди, розбіжності та компроміси, на які йшли члени комітету 

для досягнення мети. Х.Сюверт говорить про “великий сайєнтологічний страх” і 

як Міжнародна Церква Сайєнтології стала прототипом, за яким інші групи 

називались “сектами” та були заклеймовані. (Така ж ситуація існувала в 

Північноамериканському АКР, де Церква Уніфікації стала цим прототипом)[199]. 



З-поміж європейських країн Німеччина забезпечила найбільш плідну 

основу для процвітання АКР. Лютеранська церква в лиці пастора Ф.-В.Хаака 

надала свою підтримку АКР через власні організації. Автор багатьох книг та 

брошур. Ф.-В.Хаак атакував, як він сам називав “молодіжні релігії” за те, що 

вони віддаляли молодь від кар’єри та будь-якої відповідальної позиції в 

суспільстві.  

Порівнюючи з Францією або Німеччиною, італійське політичне та 

законодавче середовище є більш сприятливим для релігійних меншин, 

включаючи найбільш контроверсійні. Міжнародні джерела, включно з ранніми 

звітами з релігійної свободи зробленими Мінстерством закордонних справ 

США, Гельсінською комісією та ООН, говорять про те, що Італія, порівняно з 

іншими, є найбільш сприятливою для релігійних меншин. На відміну від Франції, 

Німеччини, тут відсутня офіційна антикультова діяльність, хоча існує 

поліцейський нагляд за культами. В 1998 році оприлюднено звіт поліції 

стосовно діяльності культів. Під критику в даному звіті потрапила перш за все 

поліція через можливі порушення релігійних свобод, а не нові релігійні 

організації. 

Антикультовий рух в Італії досить незначний, мало фінансований і загалом 

не дуже активний. Найбільш контроверсійні релігійні рухи побутують в Італії в 

середовищі свободи і неуклінно виграють найбільш важливі судові справи. 15 

листопада 1991 року суд міста Рим постановив, що “кокетлива риболовля”, яка 

практикується релігійною організацією Діти Бога не є рівноцінною проституції і 

не є нелегальною згідно італійського законодавства. Верховний суд також 

постановив, в двох окремих випадках, що Сайєнтологія - це релігія, хоча в той 

же час Нарконон - наркотично-реабілітаційна програма, котра заснована 

сайєнтологами, не є релігійною, а тому не звільняється від податків. Верховний 



суддя Риму, який розглядав справу (1980 рік) на предмет можливого поганого 

поводження з членами Церкви Уніфікації з боку лідерів організації, закрив 

справу через брак доказів. Свідки Ієгови, котрі у Франції були зразком 

небезпечної секти, ввійшли в конкордат, підписаний італійським прем’єр-

міністром 20 травня 2000 року, який дає право на отримання державного 

фінансування. Конкордат підлягає ратифікації в парламенті і деякі протистояння 

очікувались, особливо після петиції проти ратифікації, яка зібрала тисячі 

підписів. Асамблея Бога і Адвентисти сьомого дня, які в Бельгії розглядались як 

секти, уже отримують кошти платників податків від конкордату в Італії. Все це 

може здатися досить дивним, враховуючи що релігійна свобода явище досить 

недавнє для Італії (положення про релігійну свободу запроваджені після Другої 

Світової Війни в новій Конституції) і католицький вплив є більш домінантним 

саме в цій країні, ніж будь-де в світі. Для демонстрації того, що італійський 

антикультовий рух не мав значного впливу на державну політику щодо 

діяльності НРР, ми візьмемо ситуацію з Міжнародною Церквою Сайєнтології. 

Тому що, в більшості європейських країн Міжнародна Церква Сайєнтології 

відчуває значні утиски і переважною більшістю рішень судів заборонялась. 

Пропонується аналітичний огляд рішень італійських судів, важливих не лише 

для Італії, але також для постійних дебатів щодо природи та визначення релігії. 

Поки італійські суди (включно з містами Рим та Турин) розглядали 

сайєнтологію як релігію, Апеляційний суд міста Мілан виніс досить багато 

рішень з цього приводу. 5 листопада 1993 року Міланський апеляційний суд 

визнав винними ряд сайєнтологів в злочинах, які, ймовірно, були скоєні до 1988 

року, не враховуючи питання релігійного статусу сайєнтології. Італійський 

касаційний суд 9 лютого 1995 року анулював міланське рішення 1993 року, 

відправивши на дорозслідування до Апеляційного суду міста Мілан, для 



визначення чи є сайєнтологія дійсно релігією. 2 грудня 1996 року Апеляційний 

суд міста Мілан виконав рішення, але вирішив, що сайєнтологія не є релігією. 

Також судді зауважили, що “немає законодавчого визначення релігії і “ніде в 

законі (італійському) нема особливих положень, які б відрізняли релігійні 

організації від інших соціальних груп. Тим не менше, серед можливих визначень 

релігії міланські судді обрали таке, що характеризує релігію як “систему 

доктрин, засновану на припущенні в існування Вищої істоти, по відношенню до 

людей, які мають почуття покори та пошани до неї”[160]. Додаткові критерії для 

визначення релігії, котрі пропонувались на основі судової практики Італійського 

Конституційного суду, також бралися до уваги, але вони лише доповнювали 

основне визначення. Як наслідок, судді легко могли виключити нетеїстичне 

світобачення сайєнтології зі сфери релігії. 

У жовтні 1997 року Касаційний суд анулював міланське рішення 1996 

року, знову відправивши на дорозслідування (тобто інша комісія Апеляційного 

Суду міста Мілан повинна переглянути факти справи: в 2000 році Апеляційний 

суд міста Мілан виніс остаточне рішення на третьому по тій самій справі 

дорозслідуванні, на користь Сайєнтології, тим самим завершивши 20 річну 

ворожнечу з Касаційним судом). Касаційний суд розглядав міланське теїстичне 

визначення релігії як “неприйнятне” та “помилкове”, тому що воно “грунтується 

лише на парадигмі біблійних релігій”. Таким чином, подібне визначення релігії 

виключає буддизм, чия головна італійська організація, Італійський буддиський 

союз, визнана конфесією з 1991 р. Буддизм, відповідно до Касаційного суду, 

звичайно не проповідує існування Вищої істоти і, як наслідок, не припускає 

прямого відношення людської істоти з Нею”[161]. 

Але Касаційний суд зазначив, що самовизначення групи як релігійної не 

достатньо для того, щоб визнати її справжньою релігією. Міланське рішення 



1999 року посилалось на судову практику Конституційного Суду Італії у 

прийнятті до уваги “загальної думки” у вирішенні питань, чи є група релігійною. 

“Загальна думка” - це, згідно Касаційного Суду, швидше “думка науковців”, ніж 

громади. Позиція суспільства зазвичай ворожа до релігійних меншин і крім того 

її важко встановити. Касаційний суд в одному зі звернень дивується: “з якого 

джерела міланські судді дізнались суспільну думку цілої національної 

спільноти”[161]. З іншого боку, більшості науковців, відповідно до Касаційного 

Суду, до вподоби широке визначення релігії, під яке підпадає сайєнтологія. В 

цьому випадку сайєнтологія насправді є релігією, яка має на меті “звільнення 

людського духу через пізнання божественного духу, що знаходиться всередині 

кожної людини”[157]. Під час винесення рішення Касаційного Суду на 48 

сторінках також розглядались аргументи, які висували критики (а також судді в 

місті Мілан 1996 року), щоб не допустити надання сайєнтології релігійного 

статусу. Було обговорено п’ять головних аргументів: 

1) Критики заперечують, що сайєнтологія є синкретичною і вона не 

пропонує “оригінального віросповідання”. Це, за рішенням Касаційного Суду, є 

несуттєвим з того часу, як синкретизм “не рідкість” серед інших релігій, і у 

багатьох недавно запроваджених християнських конфесіях дуже мало 

“оригіналних рис” у порівнянні з традиційними конфесіями. 

2) Стверджувалось, що сайєнтологія подається віруючим як наука, а не як 

релігія. Касаційний Суд відповів, що з часів Ф.Аквінського християнське 

богослов’я проголошено наукою. З іншого боку, наука, що передбачає 

досягнення неемпіричних результатів, таких як “знання про Бога” (або про 

“людських істот як богів”) може бути по суті як псевдонаукою, так і по своїй 

природі релігією. 



3) Критики сайєнтології, звертаючись до її колишніх членів, проголошують, 

що сайєнтологія не релігія, а лише видимість релігії, щоб приховати свою 

кримінальну діяльність. Касаційний Суд поставив питання, як ми можемо знати, 

що думка невдоволених колишніх членів виражає загальне ставлення усіх 

колишніх членів. Інші колишні послідовники в переважній більшості виступали в 

ролі свідків захисту сайєнтології. Тому думка двох або навіть двадцяти з них не є 

середньостатистичним показником переконань колишніх віруючих.  

4) На думку критиків, праці Р.Хаббарда (засновника Cайєнтології) та 

італійських лідерів Cайєнтології виражають позицію, що основною ціллю 

сайєнтології є комерційна діяльність. Ілюстрація змісту цих праць в комерційній 

зацікавленості є надмірною. Відповідно до Касаційного Суду, комерційна 

зацікавленість виявиться менш надмірною, якщо ми візьмемо до уваги те, як в 

минулому збирались кошти Римо-католицькою церковою (продаж 

індульгенцій) та “список пропонованих послуг” (меси тощо) з фіксованими 

цінами, італійські католицькі церкви прикріпляли до дверей при вході до 

церкви. Про сайєнтологію, Касаційний Суд говорить, що існують тексти, де 

обговорюються методи заробляння коштів. Але це мінімальна частина 

літературної продукції Р.Хаббарда (здебільшого циркулярні листи або бюлетені, 

призначені для держслужбовців). Нарешті, якщо приймати за чисту монету 

“сирий” коментар, включений в технічний бюлетень сайєнтології (не написаний 

Р.Хаббардом), що єдиною причиною, чому Р.Хаббард запровадив свою церкву, 

є продаж та доставка діанетики та сайєнтології, не означає, що сайєнтологія не є 

релігією. У рішенні Касаційного суду зазначається, немає доказів, що такі 

продажі організовані для забезпечення особистого благополуччя лідерів. Якщо 

розповсюдження літератури є інструментом прозелітизму, тоді заробляння 

грошей є лише проміжною метою. А кінцевою метою є прозелітизм і ця мета 



навряд чи може бути типовою для релігії, навіть якщо, відповідно до стратегії 

засновника, пошук новонавернених відбуватиметься через продаж та доставку 

діанетики та сайєнтології. 

5) Останнім аргументом проти сайєнтології було те, що сайєнтологія не є 

релігією, оскільки ряд сайєнтологів є визнані винними в шахрайських методах 

при продажу діанетики або сайєнтології. За ці незаконні дії, за словами 

Касаційного суду, вони повинні бути покарані, але немає доказів, що вони є 

чимось більшим, ніж “випадковою девіантною поведінкою” певної кількості 

лідерів та членів у межах міланського осередку сайєнтології, без загального 

значення зважаючи на природу сайєнтології в цілому. 

Рішення італійського Касаційного суду в 1997 році по сайєнтології вміщує 

одне з найбільш важливих обговорень про те, як суди можуть застосовувати 

чинні закони для визначення, чи є конкретна група релігійною. У ньому 

стверджується, що відсутність законодавчого визначення релігії в Італії (як і 

будь-де) не випадкове. Будь-яке визначення буде, по суті, обмежувати свободу 

віросповідання та швидко ставати неактуальним. Значно краще, згідно з 

італійським Касаційним судом, “не обмежуватись визначенням, яке завжди за 

своєю природою є обмеженням ширшого поля релігійної свободи”[158]. Релігія 

- це постійно мінливе явище і суди можуть лише трактувати його в межах 

специфічного та географічного контексту, беручи до уваги думку науковців. 

Наступне рішення винесене 1 березня 2000 року італійським Касаційним судом 

повідомляє, що сайєнтологія - це релігія згідно з італійським законодавством, 

але також визначає, що комерційна діяльність Нарконону, сайєнтологічного 

наркологічного реабілітаційного центру, не звільняється від податків. Рішення 

1997 року також стосувалось діяльності Нарконону і дійшло висновку, що 

діяльність організації законна. Питання, чи повинен Нарконон звільнятись від 



податків, не піднімалось. Новим рішенням визначено, що сайєнтологія - це 

релігія, і не узгоджується з попередніми критеріями, “заснованими на 

гегемонській парадигмі “книжних релігій” (християнства, іудаїзму, ісламу), які 

заперечують релігійний статус сайєнтології. У цьому сенсі рішення 1997 року 

підтверджувалось, хоча деякі менш прихильні коментарі щодо Нарконону теж 

були присутні. Рішення 2000 року також підтверджує (на відміну від рішення 

Міланського суду, переробленого касаційним судом в 1997 році), що дії 

Нарконону не незаконні. Хоч вони і не звільнені від податків. Касаційний суд 

визначив, що дії Нарконону також мають релігійний характер. Тим не менше, 

допоміжні види діяльності релігійної організації, якщо вони отримують 

прибуток, не звільнені від податків. Суд стверджує, що немає ніякої релігійної 

дискримінації проти сайєнтології в оподаткуванні Нарконону з того моменту, як 

допоміжна прибуткова діяльність всіх релігій не звільнена від податків, згідно з 

італійським законодавством. У рішеннях щодо місцевих гілок Церкви 

Сайєнтології зазначалось, що аудитинг не оподатковується і Мировий Суд міста 

Турин у фінальному рішенні дійшов такого самого висновку, таким чином 

врегулювавши довготривалу боротьбу між Церквою Сайєнтології та італійською 

службою внутрішніх доходів. 

Випадки з сайєнтологією підтверджують, що Італія має більш ліберальний 

підхід навіть до контроверсійних меншин, ніж інші європейські країни. 

Заперечення деяких антикультових активістів існують, але судді, як правило, 

ретельно їх вивчають, не приймаючи антикультову діяльність як наукову та 

загальновизнану, і частіше за все, виносять постанови проти антикультової 

позиції. 

У РФ діяльність антикультових організацій використовується скоріше не 

для боротьби з НРР, а більше для дискредитації політиків, держслужбовців та 



журналістів, котрі захищають принципи свободи совісті та рівності релігійних 

організацій перед законом. Тих, хто звертаючись до Конституції РФ та 

законодавства, не погоджувались за надання особливого статусу традиційним 

релігійним організаціям та захищали права релігійних меншин, антикультисти 

оголошували їх захисниками культів. Протягом короткого періоду після 

очолення РПЦ патріархом Кірілом відбулась зачистка в державних структурах, в 

зокрема Міністерства юстиції, від державних та муніципальних службовців, 

котрі керувались принципом рівності релігійних об’єднань перед законом. А 

антикультисти досить впевнено закріпили свої позиції та отримали широке поле 

для діяльності. Головним успіхом антикультового руху в РФ було зростання 

впливу АКР на державно-конфесійні відносини. 

Посилення впливу антикультового руху на державу стало досить помітним 

в 2009 році та подальший період. Антикультисти та їх концепції переважали в 

державних органах, що займаються розробкою та реалізацією конфесійної 

політики[44]. З квітня 2009 року головою експертної ради з проведення 

державної релігієзнавчої експертизи при мінюсті РФ обрали О.Дворкіна, 

відомого своїми антикультовими поглядами. В травні 2009 року в Санкт-

Петербурзі відбулась конференція найбільшої в Європі антикультової організації 

FECRIS, де заступник мінюсту РФ виступив на конференції з доповіддю на тему 

“Можливості координації європейського та російського досвіду в протидії 

тоталітарним сектам”, а міністр юстиції провів зустріч з керівництвом FECRIS. 

Ці факти свідчать про намагання керівництва мінюсту РФ використовувати 

в своїй законотворчій діяльності та практичній роботі досвід зарубіжних та 

російських антикультистів. Можна констатувати, що з 2009 року антикультисти 

виступають неформальними авторами (або співавторами) концептуальних 

підходів до вирішення проблем взаємовідносин держави та релігійних 



організацій. Досить часто “міфологія” антикультового руху спонукає 

правоохоронні органи відкривати кримінальні справи проти НРР, а судам 

виносити неправомірні рішення. Тут потрібно врахувати, що в сучасній Росії 

серед представників антикультового руху відсутня єдина позиція щодо НРР. 

М.Вершинін, соціальний психолог, спеціаліст з консультування постраждалих 

від діяльності “деструктивних культів”, в своєму ессе “Антикультовий рух в 

Росії”[15] стверджує, що єдиного антикультового руху в країні немає. Є лише 

кілька великих груп спеціалістів та окремих спеціалістів, кожен з яких 

намагається вирішити проблему культів своїм єдиним правильним методом. 

Навіть у РПЦ немає єдиної антикультової організації. Є велика група спеціалістів 

під керівництвом О.Дворкіна та менша група спеціалістів під керівництвом 

О.Стєняєва. Між ними виникають дискусії та конфлікти, а також відбувається 

конкуренція за ресурси РПЦ. 

За оцінкою М.Вершиніна, антикультовий рух розділений на дві основні 

групи: конфесійно орієнтовані та світські спеціалісти. Ці групи фактично не 

взаємодіють між собою. “Якщо взяти останні п’ятнадцять років та 

проаналізувати суб’єктивно рівень та якість антикультових заходів, наукових 

доробків та державного контролю…., то можна констатувати загальне 

погіршення. Антикультовий рух не розвивається та не поповнюється новими 

вченими та дослідниками. Всі сконцентровані або на боротьбі за правильність 

свого підходу, або на проблемах особистих наукових досліджень”[15]. Виходячи 

з даної позиції, можна зробити висновок, що АКР в Росії залежить від 

підтримки, котру деякі антикультові організації отримують від державних та 

конфесійних структур. 

Ця допомога та підтримка досить різноманітна, її можна проілюструвати, 

для прикладу, виділенням гранту в розмірі 2,5 млн. рублів на реалізацію 



проекту “Надання допомоги людям, котрі постраждали від тоталітарних сект” 

Центру релігієзнавчих досліджень імені І.Ліонського. Грошові ресурси виділені 

за розпорядженням на той час президента РФ Д.Медвєдєва “Про забезпечення 

в 2011 році державної підтримки некомерційних недержавних організацій 

(HHO), що беруть участь в розвитку інститутів громадянського суспільства” від 2 

березня 2011 року. Відповідно до розпорядження, шість некомерційних 

неурядових організацій отримали з бюджету 1 млрд. рублів на проведення 

конкурсів та виділення по їх результатам грантів іншим некомерційним 

організаціям для реалізації соціально важливих проектів. Одна з них, 

міжрегіональна правозахисна організація “Супротив”, отримала 160 млн. рублів 

на втілення проекту “Захист прав і свобод людини, правова освіта населення”. В 

межах проведеного “Супротивом” відкритого конкурсу по виділенню грантів 

ННО на реалізацію проектів з наукових досліджень в сфері захисту прав та 

свобод людини, правової освіти населення одним з переможців була 

Міжрегіональна громадська організація “Центр релігієзнавчих досліджень”. Але 

метою проекту “Центру” є надання допомоги людям, котрі постраждали від 

“тоталітарних сект”, що немає нічого спільного ні з захистом прав та свобод 

людини та ні з правовою освітою населення. Виділення коштів свідчить про тісні 

зв’язки антикультистів з представниками владних структур. 

Для протидії культам антикультисти роблять ставку на два головних 

методи: ліквідація та заборона релігійних організацій, а також проголошення 

релігійної літератури екстремістськими матеріалами[43]. Значним успіхом 

антикультистів в боротьбі проти “сект” було рішення про ліквідацію релігійної 

організації Церкви Християн віри євангельської (п’ятидесятники) “Благодать” м. 

Хабарівськ та заборона діяльності на території краю. Це рішення оголошене 

Хабарівським крайовим судом 27 квітня 2011 року за поданням прокурора 



Хабарівського краю. Суттєвим в рішенні суду було твердження, що специфічні 

особливості релігійної практики п’ятидесятників, в тому числі глосолалія 

наносять шкоду здоров’ю громадян. Якщо це рішення вступило б в дію, його 

можна застосувати проти всіх християн-п’ятидесятників. Церква “Благодать” 

оскаржила рішення Хабарівського крайового суду в Верховному суді РФ, котрий 

визнав його незаконним та відправив справу на повторний розгляд до 

Хабарівського суду. 15-19 грудня в Крайовому суді Хабарівська відбувся 

повторний перегляд справи. Суд відхилив подання прокурора. Але прокуратура 

оскаржила дане рішення. Крім того, Хабарівська прокуратура продовжує 

розслідування кримінальної справи проти Церкви “Благодать”, як організації, 

котра шкодить психічному здоров’ю людини. 

Свідки Ієгови та їх віроповчальна література в 2009 році звинувачувались в 

екстремізмі. 11 вересня 2009 року Ростовський обласний суд прийняв рішення 

про ліквідацію релігійної общини Свідків Ієгови та визнання 34 публікацій 

екстремістськими матеріалами. Не дочекавшись набуття рішення законної сили, 

правоохоронні органи здійснили серію обшуків в приміщеннях та будівлях, котрі 

належали організації та в приватних будинках віруючих. У грудні Верховний суд 

РФ залишив в силі попереднє рішення суду про ліквідацію релігійної організації 

Свідків Ієгови “Таганрог” та визнання екстремістськими 34 публікації. Це 

викликало хвилю релігійної нетерпимості по відношенню до Свідків Ієгови. Далі 

протягом наступних років фіксувались затримання, обшуки, конфіскації, рейди 

по житлових та робочих місцях віруючих Свідків Ієгови. Також не оминула 

переслідувань, з легкої рухи О.Дворкіна, в РФ і Церква Сайєнтології. В Росії 

постійно, але з різними результатами відбуваються процеси про визнання тих 

чи інших робіт Р.Хаббарда екстремістськими матеріалами. На думку О.Дворкіна, 

будь-які матеріали Р.Хаббарда є екстремістськими та небезпечними. “Якщо 



досягти заборони його робіт, то без них Церква Сайєнтології не зможе 

діяти”[25]. 

Під час проведення Всеросійської науково-практичної конференції 

“Практика застосування законодавства з протидії екстремістській діяльності та 

гарантій свободи совісті в сучасній Росії” (2011 рік) учасники обговорили 

Федеральний Закон “Про протидію екстремістській діяльності” по відношенню 

діяльності релігійних об’єднань. У підсумковому документі говорилось, що 

даний Закон не відповідає ознакам ясності та однозначності його застосування 

для суб’єктів юридичних відносин. Нечіткість формулювань створює надмірно 

широкі можливості для його тлумачення, які призводять до порушення прав 

релігійних організацій, громадян i до конституційного обмеження їх прав та 

інтересів на свободу совісті. Учасники конференції зазначили, що Закон 

використовується як інструмент подавлення вільнодумства, свободи слова та як 

інструмент боротьби з релігійними меншинами. На їхню думку, необхідно 

сформувати чіткі критерії, котрі визначають поняття екстремістської діяльності 

та уникати таких визначень як “тоталітарна секта”, “деструктивний культ”тощо, 

для запобігання розпалюванню ворожнечі та ксенофобських настроїв в 

суспільстві[43]. 

 

3.3. Особливості прояву та сприйняття антикультового руху в Україні 

В сучасній Україні, враховуючи її ліберальне законодавство в сфері 

віросповідання, нові релігійні рухи не зазнають утисків чи обмежень у своїй 

діяльності. Звичайно, існують поодинокі випадки, але це не має 

загальнодержавних масштабів, таких як в Росії, Німеччині, Франції, Бельгії. 

Послідовним і непримиренним противником нових релігійних рухів виступає 

Українська православна церква (Московського патріархату) (надалі - УПЦ). 



Керівництво церкви дотримується антисектантського курсу, який визначено 

рішенням Архієрейського собору РПЦ “Про псевдохристиянські секти, 

неоязичництво й оккультизм”. Існують різні форми “антисектантської 

діяльності”, що проводить УПЦ. Зокрема, антисектантські матеріали постійно 

публікують церковні періодичні видання: “Місіонерський огляд”, “Прозріння” та 

“Православна Москва”. Підтримує УПЦ й функціонування Центру реабілітації 

жертв нетрадиційних релігій пам’яті А.С.Хомякова (керівником є Олег Стеняєв). 

В місті Запоріжжя антисектантською діяльністю займається “Центр допомоги 

жертвам деструктивних сект “Діалог” під керівництвом Павла Бройде. Активну 

антисектантську консультативну і пропагандистську роботу ведуть представники 

центру імені святого Іринея Ліонського та інших православних організацій.  

Антикультового руху як системного та цілісного явища в Україні не існує. 

Прояв антикультового руху бере початок з 1990-х років зі створенням 

громадської організації “Порятунок” (1993 рік). Її членами є батьки дітей, котрі 

належали до релігійної організації Велике Біле Братство і батьки віруючих МТСК. 

Представники “Порятунку” сприяли обвинуваченню в судовому процесі над 

лідерами Білого Братства. Після закінчення процесу, діяльність організації 

“Порятунок” зосередила свою увагу на пошуках фактів негативного впливу на 

психіку людини з боку НРР, що виникали в Україні, і протидії активності 

“тоталітарно-деструктивних культів”. Учасники проведеного за ініціативою 

Порятунку в 1996 році круглого столу “Сутність релігійних сект, діючих в Україні” 

прийшли до висновку, що діючий Закон “Про свободу совісті і релігійні 

організації” не захищає громадян від впливу “тоталітарних сект і деструктивних 

культів”[52]. 

Починаючи з 2000 року в містах Київ та Одеса почала функціонувати 

організація Союз захисту сім’ї та особистості (далі Союз). Союз визначає себе як 



суспільна, неприбуткова, політично і релігійно нейтральна організація. 

Головною ціллю діяльністю організації є захист прав людини, надання 

інформаційно-консультаційної соціальної, психологічної та юридичної допомоги 

людям, котрі були піддані психологічному та фізичному насиллю з боку 

організацій деструктивного та тоталітарного характеру (культи, секти, 

маніпулятивні групи). Науково-практична діяльність організації направлена на 

вивчення феноменів соціальної і психологічної залежності, розвиток 

усвідомленої поведінки, критичного і раціонального мислення, профілактику 

маніпулятивного, несанкціонованого психологічного впливу на людину. Союз 

був ініціатором та співучасником більше десяти міжнародних та всеукраїнських 

конференцій. Формою діяльності Союзу є видання інформаційних буклетів та 

інформування суспільства щодо діяльності культів на території України та 

окремих “небезпечних” нових релігійних груп, наведення фактів про порушення 

прав та свобод людини. 

У 2001 році розпочав свою діяльність Центр допомоги жертвам 

“деструктивних культів” “Діалог” в місті Запоріжжя виданням і поширенням 

інформаційних буклетів щодо різних НРР, проведенням пресс-конференцій з 

фактів порушення культами законодавчих положень та прав людини, 

співпрацею з державними органами, читанням ознайомлювальних лекцій про 

діяльність “сект” студентам, збором інформації про діяльність культів в Україні і 

за кордоном. 

В лютому 2002 року в місті Запоріжжя відбулась Міжнародна конференція 

“Православ’я та загроза тоталітарних сект в Україні”, за підтримки Центру Діалог 

та УПЦ. Підсумком даної конференції було створення Всеукраїнського центру 

релігійної безпеки та допомоги жертвам деструктивних культів “Діалог”. В липні 

2002 року Центр “Діалог” в якості кореспондента ввійшов в Європейську 



Федерацію дослідницьких та інформаційних центрів про сектантство, котра є 

офіційним консультантом Ради Європи з проблем деструктивних культів та 

організацій. Завданням діяльності Центру є захист особистості, сім’ї та 

суспільства від деструктивних культів, поширення інформації про культи і 

допомога постраждалим від їх діяльності, а також сприяння демократизації 

України і посилення захисту прав людини. 

В 2008 році Центр розпочав свою діяльність в місті Дніпропетровськ. 

Дніпропетровський міський Центр “Діалог” визначає свою діяльність за 

наступними принципами: конфесійної та політичної незаангажованості; поваги 

до гуманістичної діяльності релігійних організацій; необхідності реалізації 

стратегії невтручання держави в діяльність релігійних організацій і навпаки; 

переконанні, що посягання на невід’ємні права і свободи громадян, визначених 

законами України та міжнародними угодами, є неприпустимими; 

неприпустимість релігійними організаціями нав’язувати окремим членам сім’ї, 

суспільства віровчення всупереч їх волі. Діяльність Центру “Діалог” побудована 

за принципом реагування на скарги і звернення громадян, в яких міститься 

інформація про ті чи інші протиправні дії з боку культових організацій. На думку 

членів Центру, організації або окремі особистості можуть вважатись 

деструктивними, якщо  своєю діяльністю наносять шкоду адептам: їх фізичному 

і психологічному здоров’ю, сімейному і матеріальному благополуччю, або не 

дають можливості зробити свідомий вибір, свідоме волевиявлення, а також 

полишають інших прав і свобод. Деструктивні організації використовують 

різноманітні  методи психологічного і фізичного насилля. Для представників 

Центру важливо інформувати громадськість про виявлені факти порушень 

деструктивними організаціями законів України, про дійсний характер їх 

діяльності і загрозу, котру вони несуть громадянам і суспільству.  



У 2009 році розпочала свою діяльність в Україні мережева організація 

Культи і суспільство в демократичних країнах. Це група однодумців з країн 

Європи та США, що цікавлять процеси в суспільстві, на які впливають діяльність 

культових організацій. Метою діяльності організації є створення інформаційного 

простору для дискусій з питань, пов’язаних з діяльністю культових організацій, 

оцінкою їх впливу на суспільство та обговорення аналітичних та наукових 

досліджень. Активісти організації визначають наступні завдання своєї 

діяльності: захист основних прав і свобод людини в сфері реалізації свободи 

совісті; захист світськості держави; поширення об’єктивної та різносторонньої 

інформації про діяльність культових організацій, їх доктрини та вчення. 

Організація видає в електронному вигляді журнал “Культи та суспільство”.  

Щодо впливу антикультового руху на державно-конфесійні відносини з 

обмеження діяльності нових релігійних організацій, то потрібно визначити чи 

взагалі існує цей вплив. Починаючи зі здобуття Україною незалежності, існувало 

декілька гучних подій та судових справ, пов’язаних з діяльністю культів. У 1993 

році лідерами та віруючими релігійної організації Велике Біле братство 

відбулось захоплення Софіївського собору та планувалось здійснення масового 

самоспалення. Завдяки “запізніло вчасному” реагуванню правоохоронних 

органів трагедії вдалось уникнути. Як наслідок, лідери Білого братства отримали 

покарання у вигляді тюремного ув’язнення, а організація була забороненою.  

Наступним прикладом може слугувати діяльність Церкви Посольство 

Благословенного Царства Божого для всіх народів (Посольство Боже) та її 

зв’язки з фінансовою групою Кінгз Кепітал. Лідеру Церкви С.Аделаджі 

інкримінували фінансові махінації і шахрайство з вкладами своїх віруючих та 

відкрито кримінальне провадження. На деякий час лідера Церкви взяли під 

варту і відбулось кілька судових засідань, але без результатів та наслідків для 



С.Аделаджі. Тут потрібно врахувати його зв’язки з політичними колами України 

на найвищому рівні. Під час святкування 16-ої річниці релігійної організації 

Посольство Благословенного Царства Божого для всіх народів її керівник 

С.Аделаджа, який є громадянином Нігерії, отримав подяку “за активну участь у 

президентській кампанії 2010 року” від імені колишнього Президента України 

В.Януковича. 

Потрібно зазначити, що в статті 5 Закону України “Про свободу совісті та 

релігійні організації” передбачено: “Церква (релігійні організації) в Україні 

відокремлена від держави. …Релігійні організації не виконують державних 

функцій”. Закон також визначає низку обмежень для релігійних організацій у 

сфері політичної діяльності: “Релігійні організації не беруть участі у діяльності 

політичних партій і не надають політичним партіям фінансової підтримки, не 

висувають кандидатів до органів державної влади, не ведуть агітації або 

фінансування виборчих кампаній кандидатів до цих органів”[40]. 

Враховуючи дані факти, можна сказати, що антикультовий рух не має 

впливу на державно-конфесійні відносини в Україні. Навпаки, нові релігійні 

рухи, залучаючись підтримкою політиків, вирішують свої проблеми на місцях їх 

діяльності. У випадку з Великим Білим братством, то заслугою антикультового 

руху була підтримка постраждалих під час судових процесів, а щодо 

попередження девіантної поведінки та заборони цього культу антикультовий 

рух не має відношення. 

Інколи ми можемо чути в українських ЗМІ та від представників влади про 

діяльність “тоталітарних сект” та “деструктивних культів” в межах України. В 

українському законодавстві відсутнє юридичне визначення даних понять. Але 

були спроби внести зміни до Закону України “Про свободу совісті та релігійні 

організації” (щодо діяльності “тоталітарних сект”, “деструктивних культів”). У 



2009 році Комітет з питань культури і духовності ВРУ на своєму засіданні 

ухвалив рішення, яким рекомендує парламенту відхилити законопроект про 

внесення змін до Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації 

(щодо запобігання діяльності релігійних культів деструктивного типу та 

тоталітарних сект)”. Законопроектом (реєстрац. № 2419, автор - народний 

депутат Г.Москаль) “пропонується створити Державний реєстр релігійних 

організацій, запровадити реєстрацію та щорічну перереєстрацію статутів 

(положень) релігійних організацій, що існують в Україні менше 10 років, 

розширити підстави для ліквідації релігійних організацій за рішенням суду, а 

також встановити низку заборон і обмежень щодо їх діяльності”[85]. Під час 

обговорення члени Комітету висловили ряд зауважень до законопроекту, 

оскільки його положення не відповідають Конституції України, ратифікованими 

Україною міжнародним документам та положенням чинного Закону України 

“Про свободу совісті та релігійні організації”. 

Так, наголошували народні депутати, відповідно до статті 22 Конституції 

України “при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 

допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод”[85]. Однак, 

законопроект включає в себе положення, які зводяться до звуження прав і 

свобод, наданих Конституцією України та чинним законом. У проекті 

пропонується встановити обмеження щодо діяльності релігійних організацій 

(орендувати та проводити будь-які заходи у приміщеннях навчальних закладів 

усіх форм власності; здійснювати культову діяльність за межами території того 

регіону, де зареєстровані їхні статути (положення)[85]. Але, відповідно до 

Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права, Конституції України, обмеження права на свободу світогляду і 

http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=34559
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віросповідання можливі лише в інтересах охорони громадського порядку, 

здоров’я людини або захисту їх прав і свобод. 

Як зазначили парламентарі, аналіз законопроекту свідчить про те, “що 

чинний Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації” значно 

демократичніший, ніж запропоновані до нього зміни. Крім того, на думку членів 

Комітету, сьогодні суттєвого оновлення (приведення у відповідність з 

Конституцією України, міжнародними нормативно-правовими актами) потребує 

весь Закон України “Про свободу совісті та релігійні організації”, а не його 

окремі положення”[85]. 

У 2009 році до Верховної Ради України було подано проект Закону України 

“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 

екстремізму” (№5276). У документі містяться норми щодо запровадження 

адміністративної та кримінальної відповідальності за пропаганду екстремізму і 

фундаменталізму. Даний законопроект передбачає обмеження права на 

свободу віросповідання у випадках проявів тероризму, екстремізму та 

фундаменталізму, проте визначення чи характеристика такої діяльності не 

надається. Даним нормативно-правовим актом пропонується доповнити Кодекс 

України про адміністративні правопорушення та Кримінальний кодекс України 

положеннями “про відповідальність за виготовлення, зберігання з метою збуту 

або розповсюдження інформації та матеріалів, що містять ідеї екстремізму та 

фундаменталізму, а також за керівництво та участь у екстремістських, 

фундаменталістських та інших заборонених організаціях, так само як і за 

матеріальне, організаційне чи інше сприяння діяльності таких організацій”[29]. 

Щодо Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”, то 

автор законопроекту пропонує внести зміни до статті 3 Закону, запроваджуючи 

можливість законодавчої заборони окремих релігій, а також обмеження права 



на свободу совісті у випадках проявів тероризму, екстремізму та 

фундаменталізму[29]. Однак проект не надає визначення чи характеристик такої 

діяльності. У статті 5 Законопроекту пропонується заборонити “функціонування 

релігійних організацій, що сприяють проявам тероризму, екстремізму, 

фундаменталізму, наркобізнесу та іншій злочинній діяльності”, а у статті 18 - 

примушувати “до здійснення обов’язкових пожертв коштів або майна на 

користь релігійних організацій”[29]. За словами самого автора ініціативи 

Г.Москаля: “Законопроект розроблено з метою запобіганню розповсюдженню в 

Україні екстремізму та фундаменталізму, адже екстремістські угрупування під 

лозунгом ісламу вже існують в Україні”[29]. 

Наприкінці 2009 року народні депутати В.Лук’янов та І.Рибаков внесли до 

Верховної Ради проект закону “Про внесення змін та доповнень до Закону 

України “Про свободу совісті та релігійні організації”. Суть змін - доповнення 

закону статтею, згідно з якою “…в Україні заборонено створення та діяльність 

тоталітарних релігійних сект”[37]. Самі автори законопроекту пропонують 

розуміти під “тоталітарною сектою” релігійну організацію, “діяльність якої 

спрямована на порушення прав і свобод громадян шляхом використання 

заходів небезпечного психологічного впливу”. Небезпечний психологічний 

вплив - це “психологічний вплив та інші маніпуляції з емоційно-вольовою 

сферою людини, з використанням емоційних та психологічних 

перенавантажень, стресів, індивідуальної схильності до навіюваності, безвілля, 

недостатнього розумового розвитку і незрілості емоційно-вольової сфери 

особи, що веде до втрати нею соціальних орієнтирів або цінностей, зниження 

власної самооцінки, тимчасового розладу психічної діяльності”[84]. Ці 

характеристики є досить довільними, і в разі прийняття закону можна ставити 

питання про заборону діяльності будь-якої релігійної організації або релігійної 

http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=510%3A1&catid=41%3Apl&Itemid=68&lang=uk
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=511%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk


практики. Включаючи в законопроект такі положення, він перетворюється на 

інструмент, за допомогою якого заборонятимуться усі неправильні релігійні 

організації і релігійні меншини, які залежать від влади, а також можуть стати 

незахищеними від зловживань в сфері свободи совісті.  

На думку В.Єленського, спонукало депутатів В.Лук’янова та І.Рибакова 

внести зміни до Закону те, що відбувається “поширення впливу на громадян 

нетрадиційних релігійних культів, які мають “тоталітарний характер”[84]. 

Депутати наводять приклади таких культів: Церква Уніфікації,  Міжнародна 

Церква Сайєнтології, Культ сатанізму, Товариство трансцендентальної медитації, 

Велике Біле Братство. Але потрібно зазначити, що жодна з цих релігійних 

організацій в Україні не зареєстрована. Також, відповідні релігійні спільноти 

повністю відмінні як за релігійними практиками, так і соціальним 

спрямуванням. Їх схожість полягає лише у порівняно недавній історії 

виникнення. “Даний законопроект має “ритуальний” характер - депутатам 

необхідно було у певний час показати певного кольору прапор, що вони й 

зробили. Ані на розв’язання проблем, які існують в сфері свободи совісті та 

державно-церковних відносин, ані на захист свобод, прав і здоров’я громадян 

цей законопроект апріорі не спрямовувався”[84]. 

Основне поняття в законопроекті - “тоталітарна релігійна секта” є занадто 

оціночним, оскільки дозволяє вільно його тлумачити, обмежуючи свободу 

віросповідання. Ухвалення подібних положень у якості закону може сприяти 

порушенням основного юридичного принципу формальної рівності. Зазначений 

законопроект містить потенційно небезпечні для релігійного середовища 

положення, які у разі набуття ними законної сили можуть посилити релігійну 

ворожнечу, призвести до необгрунтованих обмежень і значних порушень 

свободи віросповідання. 



7 червня 2010 року у Верховній Раді України зареєстровано проект Закону 

про внесення змін та доповнень до Закону України “Про свободу совісті та 

релігійні організації(щодо релігійних сект)” (реєстр. №6493), автором 

законодавчої ініціативи виступив Л.Бірюк. Слід звернути увагу на те, що дана 

законодавча ініціатива з незначними змінами являє собою тотожну версію 

законопроекту №5473 від 24.12.2009 року депутатів І.Рибакова та 

В.Лук’янова[14]. Цей законопроект викликав резонанс у релігійному 

середовищі, здобув негативну оцінку експертів та вже за місяць був відкликаний 

авторами. Автор нової законодавчої ініціативи майже у повному обсязі 

запозичив із законопроекту №5473 пояснювальну записку. Внесений до 

парламенту законопроект передбачає заборону залучення до діяльності 

релігійних організацій неповнолітніх осіб без дозволу їхніх законних 

представників. Проект також містить заборону створення і діяльності в Україні 

“тоталітарних релігійних сект”. 

Зокрема, законопроект №6493 пропонує доповнити Закон України “Про 

свободу совісті та релігійні організації” новою статтею 3-1, яка звучить 

наступним чином: “В Україні заборонено створення та діяльність тоталітарних 

релігійних сект. Шкода завдана потерпілому від небезпечного психологічного 

впливу членів тоталітарної релігійної секти підлягає відшкодуванню у порядку 

встановленому Цивільним кодексом України”[14]. 

Відповідно до попереднього законопроекту, нова законодавча ініціатива у 

сфері боротьби з “тоталітарними сектами” пропонує використовувати ідентичну 

термінологію. У тексті законопроекту наводяться визначення понять 

“тоталітарна релігійна секта”, “небезпечний психологічний вплив” та 

“потерпілий від небезпечного психологічного впливу тоталітарної релігійної 



секти”[14]. Однак, у порівняльній таблиці до проекту, не вказуються 

термінологічні доповнення до діючого Закону. 

Схожі законопроекти щодо запобігання діяльності “тоталітарних сект”, 

представники провідних Церков та експерти охарактеризували досить 

критично, зазначаючи, що подібні законодавчі ініціативи створюють умови для 

обмеження релігійної свободи для віруючих усіх конфесій. Експерти переконані, 

такі законопроекти обмежують права громадян на свободу віросповідання, є 

дискримінаційними по відношенню до релігійних меншин та пропонують 

хибний підхід до боротьби з “тоталітарними сектами”, діяльність яких може 

бути припинена на підставі чинного законодавства України - Кодексу України 

про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України. 

Висновки до 3-го розділу. 

В даному розділі розглядалось як складові елементи антикультового руху 

протидіють діяльності НРР, що обумовило форми прояву АКР. 

Головний аргумент антикультового руху у протистоянні НРР ґрунтується на 

тому, що до нових релігій людина приходить недобровільно, а під впливом 

методів прозелітизму, котрі використовуються культами. На думку психологів, 

головним механізмом у залученні до культу, є використання психологічних 

прийомів по відношенню до віруючих, при застосуванні яких нівелюється 

самостійне мислення, сприйняття дійсності і, як наслідок, людина не відповідає 

за свої дії та повністю знаходиться при владі культового програмування[79]. 

Тому, з позиції антикультових активістів, конституційні гарантії свободи 

віросповідання не повинні їх захищати, оскільки свобода релігії вимагає 

свободи думки. 

Психологи-антикультисти розробили значну кількість теорій управління, 

контролю свідомості людини - промивання мозку(М.Сингер, Р.Ліфтон), 



реформування мислення(Е.Шайн), котрі застосовують представники нових 

релігійних організацій по відношенню до своїх послідовників. Найбільшої 

популярності набув термін “промивання мозку”. Промивання мозку 

використовується для позначення процесу, за допомогою якого харизматична 

група за допомогою обмежень поведінки в соціальному середовищі та 

використання психологічних прийомів систематично збуджує в людини високий 

рівень ідеологічного послуху[79]. Однак, зі сторони антикультових активістів не 

береться до уваги соціальна та культурна мотивація вступу людини в дані 

релігійні організації. 

Психологи проводять розрізнення між технікою переконання та самим 

наверненням. Не будь-яке переконання закінчується наверненням. Процес 

навернення є більш складним, ніж передбачає теорія промивання мозку, котра 

виключає з нього саму людину. На питання, чому одні стають членами культу, а 

інші ні, вони намагаються дати відповідь, використовуючи теорію 

самонавіювання, розрізняючи зовнішній вплив (тобто нав’язування певних ідей) 

від прийняття цих ідей самою людиною[75]. Згідно такого погляду, ідеї 

проповідника спонукають людину до самонавіювання важливості цих ідей. Але 

людина піддається тільки тому навіюванню, ідеї якого для неї прийнятні. Таке 

пояснення відрізняється від теорії промивання мозку, що повністю виводить 

людину з самого процесу залучення до культу. 

Використання теорії промивання мозку або примусового переконання по 

відношенню до культів оцінюється більшістю соціологів критично. Соціологи в 

своїх спостереженнях фіксують, що вступу до культу передує інтенсивний 

духовний пошук, форми якого відрізняються зовнішнім різноманіттям, тобто, 

потенційний член культу перебуває в активному пошуку сенсу життя, тоді як 

антикультова теорія розглядає потенційного віруючого культу як пасивного 



учасника в залученні до культу. Причиною різного розуміння соціологами та 

психологами мотивів зміни поведінки особистості після залучення до культу 

ґрунтується, на думку Е.Шюпе та Д.Бромлі, на тому, що процес приєднання, так і 

виходу з культу, мало чим відрізняється від наслідків, котрі супроводжують 

зміни соціальних ролей. Прихильники, деяких психологічних шкіл, розглядаючи 

особистість як дещо незмінне, з підозрою сприймають раптові зміни, викликані 

входженням до неорелігійних груп. Соціологи, навпаки, вважають за краще 

кваліфікувати зміни, як повністю нормальне явище. 

Дані дискусії щодо природи психологічних методів навернення людини 

до культу є центральними для розуміння депрограмування, оскільки 

депрограмісти намагаються зруйнувати результати процесу “насильно 

нав’язаних” релігійних поглядів[75]. Представники антикультового руху 

розробили кілька моделей депрограмування - модель переоцінки релігійного 

досвіду(Дж.Кларк), конфронтаційна модель(Т.Патрік), еволюційна 

модель(Х.Келлі) та модель руйнації системи вірувань(Б.Кім). Дані моделі 

депрограмування зводяться до двох головних завдань - відродження 

особистості, котра перебувала в НРР, та переоцінка її релігійного досвіду. 

У більшості випадків процес депрограмування включає в себе три етапи. 

Перший етап полягає у фізичному відділенні (примусове чи добровільне) 

послідовника культу від його середовища. Наступний етап ґрунтується у 

створенні дискусії між віруючим та депрограмістом, котра може тривати кілька 

днів. До завершального етапу належить реабілітація віруючого, тобто 

переміщення віруючого на кілька тижнів до центру реабілітації. 

Захисники релігійних свобод стверджують, що процес депрограмування 

схожий на процес промивання мозку в культі, але з цим представники 

антикультового руху не погоджуються. К.Джиамбалво вказує на дві відмінності: 



депрограмісти не намагаються переконати віруючого прийняти особисту 

систему переконань депрограміста, не намагаються контролювати поведінку 

віруючого після того, як депрограмування завершено. Однак, ця точка зору не 

всіма розділяється. Частина депрограмістів вважає, що ціллю виведення з 

культу є соціалізація колишнього послідовника, а це передбачає прищеплення 

йому певної системи цінностей. Змістовна частина депрограмування зводиться 

до того, щоб зруйнувати релігійні погляди віруючого шляхом надання йому 

компромату на лідера, засновника нового релігійного руху та негативної 

інформації з історії організації. 

Нерідко, спроби депрограмування закінчувалися судовим 

переслідуванням депрограмістів, за позовами їх жертв. У даний час в США 

примусове депрограмування осіб старших 18 років визнано незаконним. Суди в 

США та Європі прийшли до висновку, що викрадення в цілях насильницького 

депрограмування не узгоджується з невід’ємним правом на релігійну свободу 

та вказали на порушення норм кримінального права. Суди європейських країн 

винесли вироки і відповідальні не уникнули кримінальної відповідальності. 

Після обвинувачувальних вироків багато з депрограмістів на початку 1990-

х років переформатували назву своєї діяльності на консультування щодо виходу. 

Зміна назви не змінила змісту та мети діяльності, котра ґрунтувалась у 

примусовій відмові віруючих від членства в НРР. Але подібне 

переформатування в назві допомагало очистити антикультовим активістам свій 

імідж в суспільстві. Під консультуванням розуміється добровільний, 

інтенсивний, обмежений в часі, договірний учбовий процес, за якого 

відбувається обмін інформацією з послідовником культу. Таким чином, заміна 

терміну “депрограміст” на “консультант щодо виходу” повинна була привести 



до якісних змін у методах антикультового руху, а для інших залишалась лише 

лінгвістичною пасткою. 

Традиція відділення церкви і держави завжди виявлялась наріжним 

каменем для АКР, але не у всіх європейських країнах. Головною проблемою 

стосовно НРР у Європі до середини 90-х років існував страх того, що віруючі 

піддаються промиванню мозку[76]. Це спричинило занепокоєння та ряд 

протестів серед громадськості та офіційних церков проти НРР. У таких країнах 

як, Франція, Бельгія, Німеччина, Росія спостерігаються утиски нових релігій на 

державному рівні за підтримки антикультових активістів та організацій. У 

Франції та Бельгії створювались списки сект, котрі потрібно заборонити або 

контролювати за допомогою державних органів[76]. З цією метою 

організовувались за підтримки уряду антикультові організації по боротьбі з 

новими релігійними організаціями. Пропонувалось надати юридичного статусу 

АКР та дозвіл розпочинати судові процеси або брати в них участь проти 

неорелігій. Рекомендується звуження правової бази для нових релігійних рухів 

щодо надання статусу звільнених від оподаткування; зобов’язання для нових 

релігійних організацій у відкритті інформації стосовно джерел і управління 

фінансами; формування державних представництв в кожній адміністративно-

територіальній одиниці щодо розповсюдження інформації про культи 

державними службовцями; створення постійної комісії в межах Ради Європи 

для координації антикультової діяльності; вдосконалення стратегії з 

відстеження доступності членів нових релігій до професійних навчальних 

програм. Наприклад, в Німеччині при влаштуванні на роботу людина 

обов’язково мала пройти тест “фільтр сект”, де визначалась її релігійна 

приналежність[76]. 

Італійське політичне та законодавче середовище є більш сприятливим для 

релігійних меншин, включаючи найбільш контроверсійні. Антикультовий рух в 



Італії досить незначний, мало фінансований і загалом не дуже активний. 

Найбільш контроверсійні релігійні рухи побутують в Італії в середовищі 

свободи і неуклінно виграють найбільш важливі судові справи. Міжнародна 

Церква Сайєнтології, котра заборонялась в інших європейських країнах, в Італії 

є визнаною та включена до конкордату. Заперечення деяких антикультових 

активістів існують, але судді як правило ретельно їх вивчають, не приймаючи 

антикультову діяльність як наукову та загальновизнану, і частіше за все, 

виносять постанови проти антикультової позиції. 

Ситуація в сучасній Україні, на відміну від більшості європейських 

держав, характеризується незначним впливом антикультових законодавчих 

ініціатив. Антикультовий рух в Україні не має реальних можливостей для 

консолідації і тиску на законодавчі органи. Численні спроби внести 

дискримінаційні щодо НРР правки в законодавство України не були успішними. 

Українська Конституція надає рівні права всім релігійним організаціям 

незалежно від тривалості їх існування, чисельності і внеску у формування 

національної культури. Їхня релігійна активність може бути обмежена лише у 

разі порушення чинного законодавства і нанесення шкоди фізичному і 

психічному здоров’ю громадян. Правоохоронні і медичні служби найчастіше не 

втручаються в діяльність нових релігійних організацій. Зокрема, українські 

психіатри не підтримують антикультових зусиль православної церкви і батьків. 

Антисектантська активність представників традиційних церков проявляється в 

основному в інформаційній сфері[77]. 



ВИСНОВКИ 

У висновках дисертації представлено теоретичні підсумки роботи, які в 

узагальненому вигляді відображають мету, завдання і наукову новизну 

дослідження. 

1. У якості теоретико-методологічної основи дослідження пропонується 

звернення до науково-теоретичних праць англо-американських релігієзнавців, 

філософів, соціологів, психологів. Проаналізовано змістовне значення основних 

понять, які використовуються в дисертації, та встановлено, що зміст та обсяг 

понять трактується по-різному. Поняття “культ” розглядається в двох 

смислових навантаженнях. В широкому розумінні, культом позначають 

різновид релігійної діяльності, метою якої є вшанування об’єкта віри. 

Переважно у англо-американській дослідницькій літературі поняття “культ” 

розглядається в контексті позначення типів релігійних організацій та 

визначається як інноваційна, міцна у своїх внутрішніх зв’язках релігійна група, 

відмінна від традиційних конфесій; невелика за кількістю віруючих, відносно 

нещодавно створена релігійна організація на чолі з харизматичним лідером. В 

дисертації поняття “культ” використовується у вузькому значенні та 

ототожнюється з поняттями “новий релігійний рух”, “неорелігія”. 

Опозиційні настрої до нових релігійних рухів проявились у двох формах - 

антикультовий рух та контркультовий рух. Контркультовий рух включає: 1) 

християнську апологетику, де відбувається тотальна критика всіх без 

виключення НРР і традиційних релігій та визнання істинною лише власної 

релігії; повністю заперечується можливість інтерпретації віроповчальних 

джерел в межах певної релігійної традиції, що не узгоджується з каноном 

(крайня форма); 2) конфесійно заангажованих дослідників нових релігійних 

рухів, котрі розглядають НРР у порівнянні з традиційними релігіями, 

констатуючи невідповідність віровчення канонам (поміркована форма). 



Важливою специфічною рисою антикультового руху є його світський характер. 

Представники антикультового руху акцентують увагу лише на діяльності нових 

релігійних рухів в суспільстві, виявляючи девіантну поведінку віруючих та 

лідерів організацій. 

2. У контексті причин виникнення антикультового руху визначено його 

соціальну базу. Антикультовий рух виник через зусилля батьків, які намагались 

повернути власних дітей з культів. Молодь, що належала до нового релігійного 

руху, відмовлялась від навчання, кар’єри, різко змінювала стиль життя. Дані 

зміни в поведінці власних дітей батьки пояснювали втручанням лідерами нових 

релігій у їхню психіку. Це обумовило головну причину у протистоянні 

антикультовим рухом неорелігіям та у звинуваченні лідерів нових релігійних 

рухів у застосуванні психологічних методів впливу на свідомість віруючих - 

промивання мозку, контроль свідомості, реформування мислення. 

На сьогодні антикультовий рух являє собою розширену міжнародну 

мережу, яку складають антикультові організації. Антикультові організації 

формують наступні елементи антикультового руху. 1. Батьківські групи, чиї 

діти є віруючими нових релігійних рухів. Батьківські групи є основою 

антикультового руху та вони сформували перші антикультові організації 

(“Звільнити Дітей Бога” “Батьки-добровольці Америки”), які в подальшому 

були зразком у створенні інших антикультових організацій. 2. Психологи-

антикультисти з науковими званнями та ступенями, які, маючи певний 

авторитет серед наукового загалу, підтримують теоретичні засади 

антикультового руху своїми розробками та популяризацією у суспільстві 

концепцій контролю свідомості. 3. Депрограмісти та консультанти щодо 

виходу, які опираючись на дослідження психологів щодо застосування лідерами 

нових релігійних рухів методів контролю свідомості, застосовують психологічні 

методи по виведенню людини з нових релігійних рухів. 4. Віровідступники - це 

колишні послідовники НРР, котрі внаслідок застосування до них процесу 



депрограмування залишили нові релігії та приєднались до антикультового руху. 

5. Державні службовці, які з особистих світоглядних або фінансових переконань 

надають підтримку антикультовому руху на державному рівні шляхом 

лобіювання, створення антикультово-орієнтованих нормативно-правових актів, 

організацією громадських слухань та підтримкою в судових органах влади.  

3. Антикультові організації Європи виникли самостійно та незалежно від 

північноамериканських і були реакцією на поширення нових релігій. Але й 

існували свої особливості, оскільки європейський антикультовий рух 

функціонував в інших, в порівнянні з американським, соціальних умовах. По-

перше, більшість НРР виникли поза межами європейського континенту. 

Європейці досить насторожено сприйняли появу нових релігійних груп і 

відносились до них з ще більшою недовірою через їх американське походження. 

Другою особливістю, яка відрізняла європейський антикультовий рух, було те, 

що північноамериканські антикультові організації не мали підтримки з боку 

держави. Максимальний успіх - це громадські слухання в Конгресі. Але за весь 

час існування американського антикультового руху не прийнято жодного 

законодавчого акту, в якому АКР бачив свою перемогу. Єдиною з усіх гілок 

влади, з якою американський антикультовий рух плідно взаємодіяв протягом 

всієї своєї історії - це судова влада. В більшості європейських країн ситуація 

зовсім інша. Законодавство багатьох країн виділяє одну або кілька конфесій, 

історія яких тісно пов’язана з історією нації. Тому, близька до політичних кіл 

конфесійна еліта при необхідності лобіювала свої інтереси. Поширення нових 

релігій створило таку ситуацію, що представники традиційних конфесій 

підтримали антикультовий рух. Підтримуючи антикультову програму, визнані 

конфесії виходили з того, що їх привілейований статус та звичність релігійних 

практик захищають від звинувачень у промиванні мозку. Європейські 

антикультові організації почали створювати альянси з державою та 

традиційними конфесіями.  



В європейських країнах практика насильницького депрограмування не 

отримала такого поширення, як в США. Американський антикультовий рух, на 

відміну від європейського, ніколи не мав впливу на державу. Європейці, в 

більшості випадків, ставили перед собою відповідні цілі і час від часу досягали. 

4. Досліджуючи особливості функціонування антикультового руху, 

визначено форми його прояву, що обумовило специфіку діяльності. До форм 

прояву належать - депрограмування, консультування щодо виходу та спроби 

впливу на державні органи по обмеженню діяльності нових релігійних рухів. 

Депрограмування - це викрадення та фізичне обмеження особи з метою 

спонукання її до розірвання зв’язків з релігійною групою за допомогою 

психологічного впливу. Змістовна частина депрограмування зводиться до 

руйнування релігійних поглядів віруючого шляхом надання йому компромату 

на лідера, засновника нового релігійного руху та негативної інформації з історії 

організації. Депрограмування може продовжуватись днями, а інколи і тижнями, 

до тих пір, поки адепт не проявить ознак різкого психологічного перелому і 

звільнення від культового контролю свідомості. Депрограмування засуджене 

Національною радою церков США. Нерідко спроби депрограмування 

закінчувалися судовим переслідуванням депрограмістів, за позовами їх жертв. В 

даний час в США примусове депрограмування осіб старших 18 років визнано 

незаконним. Антикультовий рух виявився не в стані забезпечити юридичні 

підстави для депрограмування, тому був замінений не примусовим методом 

“консультування щодо виходу”. Консультування ґрунтується на добровільних 

взаємовідносинах, в яких послідовники нових релігійних рухів дають згоду на 

отримання консультацій щодо їх приналежності до релігійної групи та 

інформуються щодо незаконної діяльності групи. Під час консультування не 

застосовуються методи примусу, але мета залишається одна - вилучення особи з 

нового релігійного руху. 



5. Результатом діяльності антикультового руху в європейських країнах є 

вплив на державні органи у сфері свободи совісті та віросповідання. В цьому 

відношенні активність антикультового руху спостерігалась у Бельгії, Франції, 

Німеччині, Російській Федерації. Причиною, що послугувала антикультовій 

діяльності на державному рівні, була серія трагедій пов’язаних з новими 

релігійними рухами. Представники антикультового руху наполягали на 

ухваленні нормативно правових актів по обмеженню та забороні нових 

релігійних рухів та формування організацій, служб по контролю за діяльністю 

релігійних організацій. Відповідно до російської пропаганди, нові релігійні 

рухи оголошуються іноземними агентами та руйнівниками традиційних 

цінностей. В Італії, де панівне становище займає Римо-Католицька Церква, 

антикультова активність знаходиться на низькому рівні, а релігійні організації 

Міжнародна Церква Сайєнтології, Свідки Ієгови уклали угоди з урядом і 

провадять свою діяльність на законних підставах. 

Україна, на відміну від більшості європейських держав, характеризується 

незначним впливом антикультових законодавчих ініціатив. Прояви 

антикультового руху в Україні не мають реальних можливостей для 

консолідації і тиску на законодавчі органи. Численні спроби внести 

дискримінаційні щодо нових релігійних рухів правки в законодавство України 

не були успішними. 

6. Відкрита у дослідженні проблематика вимагає подальшого вивчення 

для вдосконалення взаємовідносин між державою, громадянським суспільством 

та новими релігійними рухами задля запобігання дискримінації на релігійному 

ґрунті. Рекомендації до подальшого розвитку дослідження полягають у 

включенні до навчальних програм спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство тем з 

конституційного, міжнародного права щодо діяльності релігійних організацій.  
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