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Текст лекції
1. Релігія у системі філософського знання
Сучасні світові релігії виникають внаслідок тривалого розвитку
попередніх релігійних уявлень (томізму, анамізму, язичництва). Елементи
релігійного світогляду: віра (релігійні переконання), культ (система догматів,
обрядів). В залежності від внутр. духовності нації, визначається характер
релігії.
Філософія релігії виникла в XVII - XVIII ст. Спочатку вона розвивалася в
дусі західного просвітництва, виходячи з принципів вільнодумства та
раціоналізму. В подальшому в ній відбувається поворот в бік ірраціоналізму і
фідеїзму. Під терміном «філософія релігії» слід розуміти або мислення, для
якого релігія є джерелом і базою побудов, або мислення, яке бере релігію своїм
об'єктом. Мислення, яке випливає з релігії, само належить до об'єкта філософії
релігії, і тому не повинно називатися цим іменем. Релігійне питання виникло
лише тоді, коли якийсь бік духовного життя - наука і мистецтво, мораль і
соціальне життя починали відокремлюватись, вимагать визнання їх. Вони
починають оцінювати релігію зі своєї точки зору в той час, коли раніше релігія
себе ігнорувала.
Релігію не можна зробити чи збудувати. Вона постає з самого життя, в ній
відображається настрій людини, яка веде життєву боротьбу, її бажання за всіх
обставин підтримувати перевагу вищої цінності, відомої їй з її переживань.
Існує гіпотеза, що сутність релігії є віра у збереження цінності. Ця сутність не
може складатися з прагнення дати таке розуміння чи таке пояснення буття,

якого потребує інтелектуальний інтерес.
Філософія релігії, оскільки вона прагне осмислити феномен релігії і його
прояви, за сутністю своєю входить у систему філософського знання. Вона дає
понятійне витлумачення релігійних феноменів, тобто вивчає інтелектуальний і
раціональний вимір релігії. Іншими словами, філософія релігії цікавиться
змістом релігії, її інтелектуальним базисом. Об’єктом її вивчення є феномен
релігії та його характерні прояви.
Філософію релігії слід розглядати з точки зору раціональної осмисленості
феномену релігії. Це означає, що в контексті філософії релігії розглядається
функціонування двох рівнів раціоналізації:
1) перший з них – первинна раціоналізація, це логічна обробка фактів
досвіду;
2) вторинна раціоналізація (Гуссерль), коли йдеться про споглядання,
бачення ідей. І.Кант особливо переконливо довів, що у складі пізнавального
акту є трансцендентальні елементи, тобто апріорні елементи знання.
Філософія релігії займається інтерпретацією релігійних феноменів. За
формою це – інтерпретаційне осягнення релігії та її проявів. Саме інтерпретація
становить суть філософії загалом і такої її галузі («регіональної філософії»), як
філософії релігії зокрема.
У своєму послідовному проблематизмі філософія релігії вільна від будьяких умовностей суто релігійного досвіду. В змістовному відношенні філософія
релігії постає лише тоді, коли релігія – об’єкт її вивчення – стає проблемою.
З’ясування релігії як містерії, таїнства знаходиться за межами філософії релігії.
Тобто, філософія релігії обмежена раціональним осягненням релігійних
феноменів і структур, у тлумаченні яких вбачає для себе проблему.
Філософія релігії являє собою органічний синтез, насамперед, трьох
аспектів: метафізики релігії, епістемології релігії та праксеології релігії
(практичної філософії релігії).
Метафізика релігії займається осмисленням змістовного наповнення
феномена релігії. Предметом її вивчення є різноманітні концепції сутності та
природи релігії, докази буття Бога тощо.
Епістемологія релігії висвітлює питання когнітивного (пізнавального)
змісту релігії, вивчає можливості самого пізнання релігії та її форм.
Праксеологія релігії звертає увагу на вивчення форм людської діяльності,
пов’язаної з релігійною практикою.
Три частини філософії релігії, по-суті, уособлюють три різні точки зору
на один і той самий об’єкт вивчення, тобто – це три різні підходи до
дослідження однієї й тієї ж проблеми.
2. Структура релігійної свідомості
Релігійна свідомість – це сукупність поглядів, уявлень, настроїв, почуттів,
ідей, теорій, пов’язаних із вірою в надприродне. Релігія - така форма світогляду,
в якій присвоєння людиною світу здійснюється через його подвоєння на земний
і небесний, потойбічний і посейбічний, грішний і сакральний. Як і наука,

релігійна свідомість охоплює весь світ. Як і мораль, вона оцінює людські
стосунки. Як і мистецтво, охоплює світ естетичного. Найважливіша ознака
релігії - існування надприродної істоти Бога. Тому суттю релігійного світогляду
є віра в Бога.
Під структурою релігійної свідомості розуміють сталу сукупність
необхідних елементів її змісту разом із певними стабільними зв’язками між
ними. В змісті релігійної свідомості та її предметному спрямуванні виділяються
перш за все особливі терміни, переважна частина яких притаманна саме
релігійному світосприйняттю і за його межами може майже ніде не
використовуватись.
Всі релігійні терміни можна умовно поділити на: а) ті, що стосуються
проявів священного в реальному, фізичному світі («одкровення», «диво»,
«ікона», «храм», «реліквія», «священик»); б) ті, що виражають саму сутність
священного, істинного, першого буття («Божество», «дух», «Трійця»,
«всемогутність»); в) ті, що позначають особливості зв’язку земного та
священного («благодать», «творення», «одкровення»; «кара», «страх божий»,
«гріх»).
Окрім неї в структурі релігійної свідомості виділяють її рівні та стани.
Як і в духовному житті суспільства в релігійній свідомості проводять
відмінність перш за все між її буденним та теоретичним рівнями. Буденний
рівень релігійної свідомості формується в процесі повсякденного життя в міру
прилучення людини до життя релігійних громад, до певних релігійних та
культурно-історичних традицій, до участі в релігійних обрядах та дійствах. Для
буденного рівня релігійної свідомості характерними є:
- наочно-образна форма представлення її змісту;
- злиття її змісту із певними ситуаціями життя, переживанням, емоціями,
звичками та звичаями.
Релігійна людина, якщо вона перебуває на буденному рівні релігійної
свідомості, досить вперто може притримуватись саме такого способу дій (чи
життя), але при тому часто вона не може пояснити, чому це повинно бути саме
так.
На теоретичному рівні релігійна свідомість представлена перш за все
богословськими дослідженнями (які на сьогоднішній день є досить
деталізованими та розгалуженими. На теоретичному рівні релігійної свідомості
використовуються розумові чи логічні доведення, аргументація із посиланнями
на точно фіксовані факти, формуються переконання, доводяться та
обґрунтовуються певні засади віри, її переваги над знанням та людською
премудрістю. Осереддям теоретичного рівня релігійної свідомості в більшості
випадків в розвинених релігіях постає богослов’я (грецькою мовою – теологія).
Богослов’я – це теоретична складова релігії. Її основне завдання полягає в
узгодженні між собою найперших релігійних заповідей та догматів, в їх
впорядкуванні, проясненні та до певної міри – обґрунтуванні. Проте теологія не
ставить і не може ставити під найменший сумнів їх зміст, незаперечну
істинність та значущість.

Слід звернути увагу й на те, що на теоретичному рівні також можуть бути
різні ступені проникнення в глибини релігійних догматів, образів та уявлень
Перший ступінь можна назвати рівнем релігійної богословської обізнаності
(знання щодо релігійної культової практики, провідних догматів та їх зв’язків
між собою та ін.), а другий – концептуальним рівнем, коли провідні релігійні
положення постають сповненими глибинного сенсу, що його не можна
відокремити від життєвих ситуацій та положень Святих писань.
Слід сказати, що обидва рівні релігійної свідомості пов’язані між собою,
тобто вони не існують окремо один від одного. Більше того, на обох цих рівнях
провідними джерелами релігійності залишаються не розумові побудови, а
почуття, прозрівання, озаріння. Тому в структурі релігійної свідомості, як вже
було сказано, вирішальну роль відіграють релігійні почуття, характерною
особливістю яких є пряме прийняття певних положень або й злиття із їх
змістом. На першому плані тут стоїть почуття причетності людини до
священного (або просто почуття священного). Релігійні почуття та емоції
поділяють на спонукальні, позитивні та заперечні, обмежувальні. Спонукальні
почуття – благочестя, страх Божий, натхнення. Позитивні почуття – це любов,
надія, радість, урочистість, захоплення. Заперечні релігійні почуття – це
відраза, жах, розкаяння, гнів, смиріння.
Єдність релігійних почуттів виражається у провідних релігійних станах:
- релігійна віра, що передбачає синтез майже всіх можливих людських
почуттів – любові, надії, страху, гніву, радості, піднесення та ін.;
- осяяня (озаріння) – сприйняття найперших та найважливіших для життя
істин у миттєвому схопленні, яке нагадує спалах світла;
- прозрівання – це озаріння, спрямоване або на миттєве схоплення засад
чогось, або на майбутнє;
- видіння – такі психологічні стани релігійної людини, в яких вона вступає у
прямий контакт із вищими силами або істотами; при тому все це
відбувається в ясному стані сприйняття, хоча й суперечить звичному
перебігу подій;
- екстаз (або транс) – вихід за межі звичного стану свідомості, що
супроводжується суттєвою інтенсифікацією (згущенням, концентрацією)
відчуттів, переживань, емоцій; як правило, в екстазі людина сягає якихось
неможливих за звичай відкриттів, істин; екстаз супроводжується відчуттям
надповноти та надцілісності переживань та прозрівань;
- екзальтація – таке підвищено чутливе, гостро емоційне відношення до явищ
релігії, її змісту чи обрядів, яке передбачає надзвичайне піднесення,
загострення почуттів, втрату адекватного сприйняття реальної дійсності;
екзальтація як правило супроводжується нервовим збудженням як
позитивного, так і негативного спрямування;
- фанатизм (релігійний) – стан безумовного, безсумнівного і сліпого
наполягання на однозначності релігійних вимог та догматів, яких людина
дотримується.
3. Специфіка функцій релігійної свідомості

Для релігійної свідомості властиві такі функції:
Світоглядна. Цю функцію релігія реалізує завдяки, насамперед, наявності
в ній певного типу поглядів на людину, суспільство, природу. Релігія містить у
собі світовідчуття (емоційне прийняття або неприйняття світу в цілому та
окремих явищ і процесів у ньому), світовідношення (оцінку), світоспоглядання
(відображення світу у відчуттях та сприйнятті), світорозуміння (пояснення
світу).
Компенсаторна. Ця функція є суттєвою щодо перебудови свідомості. В
сучасних умовах важливе значення має психологічний аспект компенсації зняття стресу, катарсис, медитація, духовна насолода, навіть у випадку, якщо
психологічний процес починається з ілюзії. В умовах сучасного відчуженого
світу роз'єднаність та ізоляція замінюються братством, безособові, речові
відносини компенсуються особистісним богоспілкуванням та спілкуванням в
релігійній групі, церковна благодійність, милосердя пом'якшують негаразди
знедолених тощо.
Культурологічна. Релігія, яка є складовою культури, виконує
культурологічну функцію. Так, часто зміст культурних цінностей заданий
релігійною свідомістю. Вони організуються навколо релігійної свідомості,
наповнені відповідними образами, уявленнями, міфами. В якості матеріальних
носіїв виступають священна література, ритуальні тексти, засоби культу (ідол,
ікона тощо), твори мистецтва. Під впливом релігії утворюються релігійні
філософія, мораль, мистецтво. Релігія сприяє розвитку писемності,
книгодрукування, забезпечує зберігання та розвиток цінностей релігійної
культури, їх передачу від покоління до покоління.
Легітимуюча. Ця функція означає узаконення деяких суспільних ладів,
інститутів (державних, політичних, правових та ін.), відносин, норм як таких,
якими вони мають бути, і навпаки, ствердження неправомірності будь-яких з
них.
Виокремлюють й інші функції релігії. Результат, наслідок виконання
релігією її функції, тобто роль, значущість її діяльності були і є різними.
Ступінь впливу релігії не є одвічно даним, а змінюється в контексті
процесів сакралізації та секуляризації. Сакралізація означає втягнення в сферу
релігійного санкціонування форм суспільної та індивідуальної свідомості,
діяльності, відносин тощо. Секуляризація, навпаки, призводить до ослаблення
впливу релігії на суспільну та індивідуальну свідомість, до обмеження
санкціонування різноманітних видів діяльності, поведінки, відносин тощо. Ці
процеси не є лінійними, несуперечливими. Вони різні як в окремих
соціокультурних регіонах, так і в різних часових межах, відповідно, різною є і
роль релігії.
4. Особливості світових релігій
Особливості світових релігій:

 Міжетнічний, космополітичний характер. Вони гарантують спасіння
незалежно від того, до якого етносу належить її сповідник.
 На перших етапах свого становлення вони не прагнуть до своєї
специфічної обрядовості, тому що обрядові форми заважають
спілкуватися з іновірцями. Лише через кілька століть після своєї появи
світові релігії почали „обростати” власною обрядовістю (в Християнстві з
IV століття).
 Визнання рівності перед Богом всіх людей незалежно від їх соціального
стану.
 Вони актуалізують вчення про спасіння. Ідеали кращого життя
переносяться із Землі на небо, в потойбіччя.
 Їх засновники приходять до людей як спасителі і як вісники благодаті для
всього людства.
Отже, світові релігії служать засобом віросповідного зв’язку людей,
незалежно від їхньої етнічної, мовної, соціальної, політичної самоідентифікації.
За конкретних історичних умов в тій чи іншій країні вони можуть набирати
етнічних рис.
Християнство
Історія формування християнства охоплює період з середини І ст. до V ст.
включно. Є різні підходи до виділення окремих етапів його формування. Так,
С.В.Павлов та інші дослідники історію поширення і розвитку християнства
ділять на два періоди. Перший охоплює 30-313 рр. – заснування, поширення,
боротьба з іудейським і грецьким світом, переслідування з боку імперії. Другий
– епоха Вселенських Соборів. Церква з пригнобленої стає привілейованою і
навіть пануючою (IV ст. – 1054 р.).
Основні догмати християнства включають такі
положення, які
сформульовані в так званому Символі віри. Це догмат про святу Трійцю (Боготець, Бог-син, Бог-Дух святий), догмат про єдиного Бога-творця, який створив
все суще й керує всім у цьому світі, котрий є справедливий суддя, який
нагороджує за добро й карає за зло; догмат про боговтілення, спокутну жертву
Христа, тобто сина Божого, його чудесне воскресіння й вознесіння; догмат про
безсмертя душі, посмертне воздаяння, спасіння як наслідок благодаті Божої;
догмат про Страшний суд, воскресіння мертвих й вічне життя тощо.
Моральне вчення християнства в основному відображено в так званому
Декалозі - 10 заповідях (викладених у Старому Заповіті):
- Я, Господь Бог твій, не будеш мати інших богів, крім мене;
- Не роби собі ідола... не вклоняйся їм, не служи їм;
- Не позивай даремно імені Господа Бога твого;
- Пам´ятай день святий святкувати...день сьомий;
- Шануй отця свого і матір свою;
- Не убий;
- Не прелюбствуй;
- Не кради;
- Не свідчи ложно на свого ближнього;
- Не жадай жони, майна ближнього свого.

В Євангелії від Матвія наводяться ще дві заповіді Божі:
- Возлюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і
всією мислею твоєю.
- Возлюби ближнього твого, як самого себе.
Більшість напрямків і течій у християнстві мають розвинений культ та
різноманітну обрядовість.
Найважливіші елементи християнської обрядності
називаються
таїнствами. До них належать: хрещення (залучення до християнства шляхом
занурення у воду або окропления), миропомазання (передавання хрещеному
«благодаті святого духа» шляхом змащування його ароматичною речовиною —
миро), євхаристія, або причастя (з'їдання хліба та вина, які сприймаються як
тіло та кров Христа), покаяння (сповідь віруючих в своїх гріхах священикові,
щоб одержати через нього прощення від Бога), шлюб (здійснення у храмі
одруження), священство (посвята у сан диякона, священика або єпископа) та
маслосвяття або соборования (помазання хворого освяченою оливою - єлеєм).
Своїми джерелами християнські таїнства сягають Первісних культових дій.
Головним християнським богослужінням є літургія (обідня, меса) дійство, яке супроводжується різними заклинаннями, молитвами, музикою або
співом, читанням «священного писання», поклонами, запалюванням свічок та
лампад, курінням ладану тощо. Мета богослужіння - постійно впливаючи на
розум та почуття віруючих, стимулювати їхню релігійність, віру у надприродні
сили.
Разом з ушануванням Бога, діви Марії (богородиці, богоматері, мадонни)
склався культ «святих» - ушанування осіб, які «догодили Богу» і відзначені ним
«даром чудотворення». Серед цих святих чимало міфічних персонажів.
Важливу роль відіграє у християнстві культ хреста, який сприймається не
тільки як знаряддя Христа, а як засіб «спасіння».
Значне місце у християнському культі відводиться святам, покликаним
сприяти емоційному впливу на віруючих і підтриманню їхньої релігійності. До
головних християнських свят належать: свято «воскресіння» Христа, Трійця
або п'ятидесятниця (на честь зішестя на апостолів святого духа, що ніби було на
п'ятидесятий день після воскресіння Христа), Різдво Христове тощо.
Буддизм
Буддизм є найдавнішою зі світових релігій. Зародився в VІ-V ст. до н.е. в
Індії і поширився в Південній, Південно-Східній і Центральній Азії та на
Далекому Сході. Існують громади послідов-ників буддизму в Америці, Європі
(в т.ч. і в Україні). Нині в світі близько 400 млн. буддистів (6% населення) і
близько 1 млн. ченців. Засновник буддизму Шак’ямуні (мудрець) з племені
Шак’їв – він же Будда (просвітлений, пробуджений), він же Сідхартха Гаутама
– людина, яка досягла найвищої межі духовного розвитку, перейшла від
споглядального стану свідомості до пробудження. За переказом, після 550
перероджень (85 разів він був царем, 83 рази – пустельником, 5 разів – рабом,
різними тваринами) він прийшов на землю, щоб вказати людству як позбутися
страждань. Для свого останнього переродження Будда обрав образ царевича

Сідхартху, що означає «той, що виконує своє призначення». Він належав до
знатного роду Гаутама (проживав в долині р. Ганг, у середині її течії).
Залежно від орієнтації дослідника буддизм можна вивчати і як релігію, і
як філософію, і як культурний комплекс, і як спосіб життя. У Бенарестській
проповіді Будда проголосив основи буддистського віровчення. Насамперед це
вчення про «Чотири благородні (святі) істини» і «благородний
восьмиступеневий (восьмеричний) шлях». Перша істина жити – значить
страждати. Друга – причина страждань – бажання. Третя – для звільнення від
страждань необхідно позбавитись від бажань. Четверта істина стверджує: є
шлях до припинення страждань. Це – благородний восьмеричний шлях (вісім
сходинок): праведні знання (знання «чотирьох благородних істин»); праведні
прагнення (рішучість виявляти співчуття до всього живого); праведна мова
(мова без брехні, наклепів, лжесвідчень, грубощів); праведна поведінка (не
вбивати, не красти, не перелюбствувати, не обманювати, не вживати вина);
праведний спосіб життя (життя за принципами безкорисливості); праведні
зусилля (зусилля, які спрямовують до добра і віддаляють від зла); праведна
концентрація (самоаналіз); праведне самозаглиблення (правильна техніка
медитації – раджа-йога, яка сприяє духовній концентрації і робить тіло
невіддільним від духу).
Вища мета буддизму – нірвана (заспокоєння, згасання емоцій, звільнення
від свого «Я»). Це досягнутий особистими зусиллями вищий стан, коли людина
звільняється від всіх земних пристрастей і схильностей, від «павутини бажань».
Всі прояви індивідуальності згасли – немає ні відчуттів, ні образів, ні
свідомості. Це не смерть, а особливий стан, який неможливо описати,
використовуючи людський досвід. Це – вища мета, вище блаженство, вище
щастя. Вже припинене страждання, смуток, хвилювання, відбувається
«завершення шляху». Чинність закону карми (закон відплати: поведінка
людини зумовлює її нинішню долю і наступний стан її душі) припиняється,
людина вже не відроджується і залишає сансару (повторення народжень і
смертей, перехід душі з однієї оболонки в іншу).
Іслам
Іслам (від араб. – покірність, віддання себе Богу) – наймолодша світова
релігія. Виникла у VII ст. в Аравії і багато в чому визначила ідейне й культурне
життя значної частини населення Азії, Африки і частково Європи. Характерною
ознакою ісламу є його роль як соціального і культурного регулятора
суспільства, де всі сторони життя людини регламентуються релігією. Поява
ісламу стала подією світової історії. Він виявився ідеологічним вираженням
багатьох глибинних процесів, що відбувались не лише в Аравії, а й по всьому
Близькому Сході, і дав поштовх їх розвитку, дав людям нові ціннісні орієнтири,
нові надії, а панівним колам – нову ідейну зброю для збереження своєї влади.
Основні положення віровчення:
1. Віра в єдиного Бога Аллаха і його посланців – Мухаммеда і Алі. Їх
доповнюють пророки, ангели, демони, які вшановуються як боги;

2. Шанування «Священного писання» – Корану, в якому розповідається про
створення світу, страшний суд, містяться сказання про пророків, вказівки,
які регулюють сімейні стосунки, тощо;
3. Шанування «Сунни», яка доповнює Коран і є зведенням розповідей про
діяння, вчинки, біографію Мухаммеда. Сунна є основою фікхи –
мусульманського правознавства і шаріату – комплексу юридичних норм,
принципів і правил поведінки, дотримання яких угодне Аллаху;
4. Щоденна п’ятиразова молитва (намаз): на світанку, в обід, о 15 годині
дня, при заході сонця і перед настанням ночі. Перед намазом виконується
ритуальне обмивання водою або піском;
5. Сплата податку (зак’ят) на користь бідних, нині на користь громади.
Доповнює зак’ят садак – добровільне пожертвування;
6. Дотримання посту (урази). Протягом 9-го місяця (рамазан) за місячним
календарем (місячний рік коротший від сонячного на 11 днів)
мусульманин від світанку до настання темряви не їсть і не п’є і може це
робити тільки з настанням ночі. Тепер цю вимогу спрощено для деяких
категорій людей, зокрема – вагітних жінок;
7. Ходіння на молитви до Мекки і Медіни (хаджж), покаяння у гріхах і
прилучення до святих (паломники дістають назву «Хаджі» – той, хто
здійснив подвиг благочестя);
8. Священна війна з невірними (джихад або газават).
Отже, роль релігії у суспільстві не можна вважати засадничою, хоча вона
впливає (інколи - суттєво) на економічні відносини та інші сфери суспільного
життя. Вона санкціонує певні погляди, діяльність, відносини, інститути.
Релігійний фактор впливає на економіку, політику, державу, міжнаціональні
відносини, сім'ю, культуру через діяльність релігійних індивідів, груп,
організацій. Відбувається накладання релігійних на інші суспільні відносини.

