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                                                 ВСТУП 

 

            Актуальність теми дослідження зумовлена внутрішньою динамікою 

розвитку самої феноменології релігії.  В умовах формування релігієзнавчої 

парадигми  особливого значення набувають  пошуки універсального 

наукового підходу до різних проявів релігійної свідомості й теоретичного 

аналізу релігійних символів загалом. У цьому зв’язку евристичне значення  і 

творчі імпульси феноменології релігії сьогодні не викликають сумнівів, 

водночас її межі залишаються розмитими. 

         До плеяди найвидатніших релігізнавців минулого століття беззаперчно 

входить  шотландський релігієзнавець Родерік Нініан Смарт (1927–2001), 

 який зробив вагомий внесок у развиток феноменології релігії та 

порівняльного релігієзнавства, залишивши змістовну і ґрунтовну наукову 

спадщину (декілька десятків книг), присвячену  феномену релігії, філософії й 

історії релігії, компаративістиці, сучасним релігійним процесам. Тема  

багатовимірної моделі релігії, що являла собою наскрізний лейтмотив всіх 

його рефлексій, виникла на противагу спробам віднайти  який-небудь один  

sui generis  пункт, який би став маркером справжньої релігії. Формальна 

структура виокремлених ним вимірів релігії та загальні концептуальні 

контури Смартової феноменології у своїй сукупності окреслюють рамки, в 

яких феноменологія релігії Смарта презентує себе перед  її дослідниками. 

           Невтомний інтерес до різних  релігійних конфесій i традицій - 

особливо індуїзму і буддизму, що найбільше його приваблювали - вочевидь, 

зумовив те, що Смарт послідовно виступав за перебудову філософії релігії, в 

її традиційному розумінні  у західних академічних колах, аби вона  

передбачала екзистенційне і пояснювальне зрозуміння повного спектру 

релігій, а не лише християнства. До того ж, на відміну від ідеалу релігійного 

єднання (висловленого, зокрема, в тезі Дж.Хіка, прихильника 

«ноуменального реалізму»), Смарт  пропонує «ноуменальний індетермінізм» 
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і теорію взаємодоповнювальності та майбутньої діалогічної конвергенції 

релігій. На противагу «жорсткій епістемології» порівняльного релігієзнавства 

з його висновками про несумісність  релігійних доктрин різних традицій, він 

доводить правильність регулятивного плюралізму і «м’якого нерелятивізму», 

називаючи свою позицію неотрансценденталізмом. 

 Смарт не  зосереджувався на деталізації антропологічних досліджень, 

окремих релігійних почуттів,  міфічного чи архаїчного. Особливість його 

підходу в тому, що у фокусі  аналізу – органічний розвиток релігій в 

людському суспільстві, що характеризується певними традиціями і 

інститутами, з одного боку, і  вимірами сакрального, з іншого. Під 

органічним розвитком він має на увазі взаємодію ортодоксального і 

неортодоксального в історичному розвитку традицій, природу яких Смарт 

намагається усвідомити з феноменологічної точки зору, як детерміновану 

майбутніми подіями. Зрештою він розширює предмет дослідження до аналізу 

«світоглядів», залучаючи до нього ідеології, що мають подібні до релігій 

характеристики. 

            Творчість Н.Смарта відрізняється багатоаспектним, 

міждисциплінарним підходом до вивчення релігії, що є актуальним для 

формування програмних дослідницьких настанов у сучасній Україні, 

сприяючи більш адекватному і толерантному пошуку релігійної ідентичності 

і наданню дискусії на цю тему форми конструктивного наукового діалогу.  

    Обрана для дослідження тема є актуальною ще й тому, що 

феноменологічна модель релігії Н.Смарта стала на Заході  своєрідною 

парадигмою академічного вивчення релігії.  Проте, на жаль,   феноменологія 

релігії Н.Смарта  ще не стала предметом спеціального аналізу як 

українських, так і російських дослідників, навіть тих, хто достатньо високо 

оцінив  його творчість (Красніков О.М.,  Ю.А.Кімельов, К.О.Колкунова та 

інші). Практично відсутні (за виключенням декількох статей) переклади його 

робіт. Водночас фундаментальне видання «The  Routledge Companion to the 
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Study of Religion» називає Смарта найкрупнішим феноменологом релігії 

наших  днів. 

Отже, актуальність теми дисертації зумовлена й іманентними 

чинниками розвитку самої феноменології релігії, й найважливішими 

тенденціями в сучасному іноземному і вітчизняному релігієзнавстві. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконана в 

межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Наукові проблеми сталого державного 

розвитку України», науково-дослідної роботи філософського факультету № 

06БФ041 – 01 «Філософія та політологія в структурі сучасного гуманітарного 

знання», науково-дослідницькою тематикою кафедри релігієзнавства 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в аналізі 

феноменологічної моделі релігії Нініана Смарта, визначенні її евристичних 

можливостей та критичному осмисленні релігієзнавчих  та філософських 

концептів, на яких вона ґрунтується. 

  Поставлена мета передбачає реалізацію наступних взаємопов’язаних 

завдань:        

- окреслити основні форми феноменології релігії як певний контекст, в 

якому виник творчий доробок Н.Смарта;  

- проаналізувати специфіку  феноменологічного підходу Н.Смарта, 

простежити і систематизувати основні вектори його теоретизувань та  

особливості його методологічного агностицизму; 

- розглянути значення принципів структурованої емпатії  та  

типологічної феноменології для дослідження феноменів релігії; 

- дослідити перспективність Смартового аналізу типів релігійного 

досвіду та концептуалізованих ним понять «experiencing as» і 

«суперімпозиції»;  
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-  схарактеризувати суть ідеї «розгалуженої інтерпретації; 

-  прояснити трансформацію ідей Н.Смарта щодо основних  вимірів 

релігії та специфіку виокремлення ним історичних і параісторичних вимірів; 

-   з’ясувати  методологічне значення поняття релігійного фокусу та 

цінність   моделі  Смарта для феноменології релігії. 

Об’єктом дослідження є феноменологія релігії, репрезентована ідеями 

Нініана Смарта, в їх зв’язку із загальною традицією наукового вивчення 

феномена релігії. 

           Предметом дослідження є  феноменологічна модель релігії Нініана 

Смарта та її  евристичні можливості. 

           Методологічна основа дослідження ґрунтується  на принципах 

об’єктивності, історизму і комплексного аналізу поставлених проблем; 

робота спирається на феноменологічну методологію. В основу дослідження 

покладено метод аналітичного дослідження джерел, який пояснює їх зміст, і 

передбачає герменевтичний, термінологічний і порівняльно-типологічний  

аналіз, що сприяє реконструкції феноменологічних настанов релігієзнавства 

Н.Смарта, аналізу їх витоків і перспектив застосування у подальшому 

розвитку релігієзнавчої науки. 

  Наукова новизна дослідження полягає в тому, що  у ньому вперше в 

українській та російськомовній історіографії   здійснено комплексне 

дослідження основних методологічних і теоретичних засновків  

феноменології релігії Нініана Смарта та критичне осмислення 

запропонованої  ним моделі релігії. 

           В рамках проведеного дослідження  обґрунтовані наступні теоретичні 

положення, які відображають новизну і  виносяться на захист:  

   вперше: 

    - аргументовано перспективність феноменологізування  Н.Смарта, що 

залучає концепти «досвідчування як» і «суперімпозиції»  для характеристики 

переживання релігійного досвіду, як такого, що передбачає інтерпретацію; 
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 -  акцентовано дослідницьку увагу на ідеї «розгалуженої інтерпретації» 

релігійного досвіду і методологічній валідності рекомендацій Смарта 

стосовно запобігання до описових понять низького рівня раміфікації при 

формулюванні феноменологічних суджень; 

-  досліджено трансформацію поглядів Н.Смарта щодо основних 

вимірів релігії (дедалі більший наголос на діахронічній і синхронічній 

плинності релігійної фактичності, патернах  мінливості, динаміці 

взаємодоповнювальних елементів релігії) та деталізовано специфіку їх поділу 

на «історичні» (філософський, міфічний, етичний) та «параісторичні» 

(ритуальний, досвідний, соціальний, матеріальний, політичний, економічний) 

виміри; 

  - розкрито методологічне значення  експлікованого Н.Смартом поняття 

релігійного фокусу і розуміння релігії як трансцендентально фокусованої, що 

оприявнює ключові для неофеноменології концепти «вираження» і «прояву» 

людських інтенцій; 

    уточнено:   

       -  розуміння специфіки запропонованого Смартом феноменологічного 

підходу та аналізу ним типів релігійного досвіду, як такого, що здебільшого 

ґрунтується на  методологічному агностицизмі; 

  набуло подальшого розвитку: 

- дослідження основних форм феноменології релігії, що вперше у 

вітчизняному філософсько-релігієзнавчому дискурсі розглянуті як   

наративне підґрунтя, на якому виникли ідеї Нініана Смарта; 

- осмислення феномена структурованої емпатії та типологічної 

феноменології як найвагоміших принципів феноменології релігії; 

 - розуміння    евристичної цінності  та інструментального значення 

багатовимірної моделі релігії Н.Смарта, що   може бути застосована до 

аналізу як релігійних феноменів, так і світських світоглядів, й збагачує 

феноменологію як техніку структурного   аналізу релігієзнавчих явищ.         
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          Теоретичне та практичне значення  дисертаційного дослідження  

визначається новизною і структурністю винесених на захист положень і 

полягає в тому, що його результати дозволять зробити новий  крок як в 

теоретичному осмисленні ідей феноменології релігії, так і у сенсі доведення 

переваг підходу, запропонованого  Нініаном Смартом, праці  якого належить 

до числа найбільш теоретично і практично значущих робіт в царині вивчення 

релігії. 

Фактологічний та методологічний матеріал дисертації може бути 

залучений для подальших релігієзнавчих розвідок та в педагогічній практиці. 

Йдеться насамперед про підготовку лекційних курсів та семінарських занять  

навчальних курсів, присвячених історії релігії та феноменології релігії, а 

також про розробку підручників і методичних рекомендацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною аналітичною роботою; воно здійснено здебільшого на основі 

першоджерел мовою оригіналу, або перекладів першоджерел, які здійснила 

сама дисертантка.  Висновки й положення наукової новизни одержані 

авторкою самостійно на основі результатів дослідження. 

  Апробація результатів дослідження: дисертація та отримані 

результати дослідження обговорювались на кафедрі релігієзнавства та 

науково-теоретичному семінарі аспірантів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Основні теоретичні положення 

дисертації були представлені та обговорені у ході виступів на міжнародних 

наукових конференціях: «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук» 

(Дніпропетровськ 17 грудня 2011),  «Актуальні проблеми духовності: сучасні 

реалії та перспективи» (Харків, 18 квітня 2012), «Дні науки філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка» 

(Київ, 18-19 квітня 2012) та (17-18 квітня 2013), Міжнародній науковій 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених  «Ломоносов-2013» 

(Москва, 8-13 квітня 2013), а також під час проведення семінарських занять у 

Київському університеті імені Тараса Шевченка. 
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Результати дослідження висвітлені у п’ятьох наукових статтях 

авторки, чотири з яких опубліковано у фахових виданнях, зазначених у 

переліку ДАК України, та одна – у закордонному рецензованому виданні; у 

п’ятьох тезах, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура дисертації підпорядкована меті і завданням дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку 

використаної літератури. В першому розділі окреслюються методологічні 

засновки робота, здійснюється аналітичний огляд літератури, а також 

даються пояснення і обґрунтування основних термінів. Другий розділ, що 

передбачає аналіз основних форм феноменології релігії, присвячений 

розгляду  контекстуальних особливостей феноменологічного підходу 

Н.Смарта, що ґрунтується на методологічному агностицизмі, в загальній 

традиції наукового вивчення феноменів релігії. Третій розділ містить  аналіз 

основних концептів  Н.Смарта, що характеризують специфіку його 

феноменологізування (структурованої емпатії,  типологічної феноменології, 

типів релігійного досвіду, «досвідчування-як», суперімпозиції, розгалуженої 

інтерпретації). У четвертому розділі розглядається  еволюція поглядів 

Н.Смарта щодо основних вимірів релігії, суть «історичних» та 

«параісторичних» вимірів,  методологічне значення поняття релігійного 

фокусу та    евристична цінність  багатовимірної моделі релігії. 
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Розділ І.  Методологічні засновки та джерельна база дослідження. 

 

 Метою цього розділу, як засвідчує його назва, є здійснення 

огляду джерельної бази з теми дисертаційного дослідження, а також аналіз 

основних методологічних підходів і принципів до оцінки феноменологічної 

моделі релігії Нініана Смарта. Нам належить простежити також ступінь 

наукової розробки теми в здобутках вітчизняних та іноземних дослідників. 

 

 

1.1. Методологічні засади дослідження. 

 

Реалізація поставленої мети та завдань дисертаційної роботи 

передбачає використання низки засадничих релігієзнавчих, філософських та 

пізнавальних методів та підходів, а саме: метод лінгвістичного аналізу  та 

методологічні принципи наратології, метод контекстуального аналізу понять 

(це уможливило виявлення значення вагомих для феноменології релігії 

концептів, залежно від контексту їхнього вживання), компаративний метод 

(для порівняння як  різних  концепцій феноменологічного релігієзнавства, так 

і окремих понять у філософських дослідженнях Н.Смарта, його прибічників 

та опонентів), історичний метод (для розкриття специфіки виникнення та 

формування як феноменології релігії  загалом, так феноменологічного 

підходу Смарта), герменевтичний метод (що передбачає «розуміння», яке як 

людська активність ширше і глибше  логічного аналізу, деконструкції і 

перекладу змісту на метамову опису). Розуміння релігійного досвіду, як 

наголошував Смарт, вимагає зобов’язань (commitment). Кожен з цих методів 

і прийомів допомагає розкрити та реалізувати завдання, поставлені у 

дисертаційному дослідженні, а разом вони дають змогу цілісно 
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проаналізувати запропоновану Н.Смартом модель релігії і його 

синкретичний світогляд. 

Для розкриття основних положень дисертації універсальним постає 

метод використання принципів логіки. Вони не втрачають своєї актуальності 

у наукових розвідках сучасності. У загальних рисах дисертацію  складають 

теза (значущість концептуалізації феноменологічної моделі Н.Смарта для 

релігієзнавчого дискурсу), аргумент (релевантна джерельна база та 

комплексне цілеспрямоване застосування аргументації щодо її залученння) і 

демонстрація  (виклад висновків щодо валідності  запропонованих Смартом 

концептів для змалювання  евристично цінної феноменологічної моделі 

релігії). 

Дослідницький інструментарій порівняльно-типологічного методу та 

кроскультурний аналіз дозволив здійснити дослідження релігійного досвіду 

як всередині східної традиції (до якої Смарт виявляв найбільший інтерес), так 

і західної,  і порівняти їх між собою. Також у дисертаційній роботі 

застосовуються прийоми міждисциплінарного підходу, що дозволило 

об’єднати науковий доробок релігієзнавчих дисциплін з напрацюваннями 

філософської феноменології,  філософії культури та соціальної  антропології. 

У методологічному плані ми послуговуватимось також тим фактом, що 

Н.Смарт називав себе філософом релігії, аргументуючи це необхідністю 

здійснення філософського підходу до аналізу світоглядів і маючи на увазі, що 

порівняльна релігія, історія релігії і філософія релігії тепер можуть бути 

об'єднані на міждисциплінарному рівні як кроскультурна філософія релігії,  

спрямована насамперед на розуміння і взаєморозуміння. 

Для дослідження творів Н.Смарта та інших представників феноменології 

релігії важливе значення мало вивчення функціонування мови тексту. 

Структурний аналіз дозволяє заглибитись у внутрішню будову тексту, 

дослідити його як систему, яка складається з елементів та частин, вивчити 

приховані відношення шляхом абстрагування від  ознак окремих елементів тієї 

чи іншої системи. Структурний аналіз допомагає також переходити від 
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поверхневих семантичних правил та зв’язків до аналізу прихованих 

закономірностей. 

Важливе значення для зрозуміння лінгвофілософських поглядів 

досліджуваних авторів має рецептивний підхід. Його особливість полягає в 

урахуванні того, що не автор тексту і не сам текст, а власне його історична 

доля (тобто рецепція його поглядів сучасниками та послідовниками) визначає 

його значущість. Це стосується переважно другого розділу дисертації, де 

рецептивний вибір коливався між певними релігієзнавчими традиціями.  

Під час написання третього і четвертого розділів дисертаційного 

дослідження виникла необхідність звернення до методу семантичного 

аналізу, який передбачає дослідження  адекватного використання понять 

(«experiencing as», накладання, раміфікації, параісторичного, фокусу та 

інших) у їхньому значенні, уникаючи нехтування смисловими нюансами. Ці 

концепти  та похідні від них слова вимагали поняттєвої конкретизації та 

уточнення для їх вживання   у науковому дискурсі. 

Додатково слід зазначити, що герменевтичний метод є наскрізним, він 

використаний для інтерпретації автентичних текстів; у  дисертаційному 

дослідженні було враховано основні постулати філософської герменевтики, а 

саме: контекстуальність нашого досвіду загалом, його відкритість, мовність, 

історичність  і скінченність. 

Специфіка внутрішньонаукової рефлексії у феноменології релігії в 

процесі її розвитку позначилась переосмисленням категорії «історизм», що 

виступила в якості структуротвірної для дисципліни в цілому. На відміну від 

класичної феноменології релігії з її аісторизмом і пошуком синхронічного і 

статичного в релігії (в чому просвічує імпліцитний структуралізм в його 

сосюрівському варіанті), Смарт намагається досліджувати «патерни 

мінливості», прагнучи подолати принциповий аісторизм, і акцентуючи 

взаємододатковість синхронії і діахронії. Тому методологічним імпульсом 

для зрозуміння Смартових досліджень, на нашу думку, мають слугувати, 

передусім ідеї Р.Якобсона щодо динамічної синхронії і імпліцитної діахронії. 
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Тенденція до зближення двох дисциплін – феноменології релігії та історії 

релігії – на засадах герменевтики, що запропонувала найадекватніший метод 

обробки історичного матеріалу, знайшла як найкраще втілення в творчості 

Н.Смарта (який наполягав на історичній природі своєї моделі) і слугуватиме 

нам певною методологічною настановою. До того ж історія релігієзнавства, 

як інституціалізована форма рефлексії релігієзнавців, безперечно, постає як 

методологія, отримуючи риси метатеорії. 

Певна річ, дослідження, присвячене феноменологічній моделі, не може 

обійтися без використання феноменологічного методу в тому гранично 

широкому  сенсі, який припускають його базові принципи (передусім, 

«принцип всіх принципів» Е.Гусерля).  

Звичайна (тобто природна) настанова передбачає звернення уваги 

дослідника  на самі явища, які аналізуються без залучення яких-небудь 

додаткових ( теоретичних чи експериментальних ) засобів. Цілком зрозуміло, 

що подібне дослідження змушене обмежуватися описом природних 

феноменів, тобто  явищ, що сприймаються.  Це природна настанова 

свідомості, характерна для  дескриптивної , або описової , феноменології . 

У результаті проведення epoche і редукції, усвідомлених не як метод 

укладання дійсності в дужки, але  як тимчасове утримання від суджень щодо 

статусу її існування, можна перейти до більш детального розгляду низки 

суттєвих характеристик феноменів і тих актів свідомості, які при цьому 

мають місце. Подібне дослідження відбувається на основі методу 

інтенційного  аналізу, який, у свою чергу, підрозділяється на ейдетичний , 

конституітивний і трансцендентально-феноменологічний . 

Якщо знову повернутися до дослідження реальних феноменів, не 

забуваючи, однак, про те, що сенсотвірна діяльність свідомості при 

конституюванні феноменів досить значна, то в цьому випадку дослідження 

буде не чим іншим, як герменевтичним тлумаченням. І нарешті, якщо 

спробувати перенести методи дослідження інтенційної діяльності свідомості 
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на саму дійсність, то це буде спроба «реалістичної» інтерпретації 

феноменології, прикладом якої може служити так звана структуралістська 

феноменологія, яка визначає, що структури свідомості відповідають 

структурам самої реальності. «Реалістично» витлумачена феноменологія ніби 

знову повертає нас до реальності, але на відміну від описової феноменології, 

що не експлікує передумови природної установки свідомості, а отже, не 

дотримується якихось певних філософських принципів, вона виходить з 

деяких цілком усвідомлених онтологічних передумов. 

Феноменологічний метод застосовується, як правило, для аналізу 

проблем, пов’язаних з дослідженням інтенційної діяльності свідомості. Ця 

діяльність може відбуватися у різний спосіб; в залежності від настанови 

свідомості дослідника є можливим використання різних процедур (або 

методів) феноменологічного дослідження. Застосування феноменологічного 

підходу як певної стратегії,  як влучно висновує О.В.Сарапін,  є «одним з 

можливих чи інтегральних проектів вивчення фактів релігії як таких (або їх 

внутрішніх структур), без аналізу їх складових і подальших історико-

культурних конотацій» [84, 359].   

             Отже методологічні засади дисертаційного дослідження 

визначаються потребами феноменологічного аналізу,  що має основною 

метою  опис певного феномена (як  образа якогось  зовнішнього явища у 

свідомості індивіда) і того сенсу, що постає за ним. Цей сенс, зокрема, 

утворює  завдання пересвідчення. Це завдання, що стоїть перед 

феноменологією, можна пояснити на прикладі Г’юмового розрізнення ideas 

(уявлень) та  impressions (вражень, безпосередніх даних почуттів). Г’юм 

обстоював дослідницьку максиму, відповідно до якої ми маємо, відступаючи 

від ideas, упереджень, ходячих уявлень і пустих фраз, які не можна привести 

до їх витоку, відшукувати для них вихідні impressions, себто дані почуттями 

довільні враження. За допомоги такого пересвідчувального відступу 

феноменолог прагне відчистити  від нарашувань довільних спекуляцій те, що 
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є в наших припущеннях незаперечним, те, що при всій інтелектуальній 

прискіпливості виявляється неспростовним. Завдяки цьому багато з того, що 

зазвичай перебуває на задньому плані як комплекс переконань із 

несформульованою або невиразно сформульованою псевдоочевидністю і 

некритично береться на віру, можна подати у вигляді окремих, підданих 

перевірці припущень. До того ж ми маємо враховувати позицію Г.-Ґ. 

Ґадамера, щодо того, що кожний дослідник повинен ураховувати принципову 

незавершеність смислового горизонту, в якому він рухається, розуміючи що-

небудь [16, 346]. 

 Феноменологічна ревізія таких засновків спроможна  виявляти затулені 

й  витіснені, але збережені в життєвому досвіді  (хай у довільному вигляді і 

зневажені, проте неушкоджені) зв’язки. Адже образ наявного може 

знищуватись шуканим образом. І перед феноменологічною ревізією постає 

завдання виявляти за шуканими  образами,  що чинять перешкоду 

неупередженому погляду, прикриті образи наявного. 

 У методологічному плані ми будемо також керуватися тим добре 

відомим фактом, що Гусерлеві «Логічні дослідження» дали початок 

феноменології, покликаній реформувати філософію. Вона проголошувала: 

«назад до речей» і це гасло мало позачасове значення в певному сенсі, 

завжди доступному новому потрактуванню.  Це нове потрактування, зокрема, 

віднаходимо у феноменології релігії, яка, хоча й має за собою попередню 

власну традицію, починає вбачати у феноменологічному методі (що є 

очевидним вже для Ґ.ван дер Леува)  можливість подолання обмежень, 

притаманних як теологічним, так і релігієзнавчим дослідженням релігійних 

явищ. 

 Усвідомлення  беззаперечної вагомості для вивчення релігії звернень 

до психологічних переживань суб’єкта релігійного досвіду,  а відтак – 

психологічних сюжетів у творчості найвідоміших дослідників релігії, 

зумовило звернення – у пошуках методології дослідження – до наукового 

доробку  як класиків  психології релігії (зокрема, В.Джемса),  так і її 
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сучасних дослідників ( Е.О.Торчинова, О.І.Предко). До того ж ми маємо 

зважувати на факт концептуалізації зв’язку феноменології релігії та 

психології релігії (М.М.Шахнович). 

Далі зазначимо, що для нашого дослідження релевантним є, 

насамперед  найважливіший для зрозуміння  методологічних засад Н.Смарта 

твір  – «Феномен релігії». Тут Н.Смарт проголошує незалежність від теології. 

(Зазначимо, що Смарт в цій праці використовує термін «релігія» як 

скорочену назву «науки» або «феноменології» релігії). Теологія артикулює  

віру, релігія – ні. Релігія бере теологічні і різні релігійні ситуації як  дані, а не 

як початкову точку  теорії. Більш того, релігія є   ширшою і більш 

комплексною, ніж теологія, вона аспектуальна, поліметодична, 

плюралістична і не має чітких меж. Феноменологічне мовлення означає,  що 

теології  інкорпоровані в релігію, вони  також «взяті в дужки» 

(«брекетовані»). 

В методологічному плані, ми маємо також враховувати, що свою 

теорію Смарт назвав феноменологічною, радше в сенсі типології, ніж 

метафізики. Він пише в «Світоглядах...», що такі відомі дослідники як Ґ.ван 

дер Леув, Ґ.Віденгрен, М.Давамоні використовували термін «феноменологія 

релігії», коли посилались на  порівняльне вивчення релігійних об’єктів  і 

типів. «Проте ми маємо інше значення для цього поширеного слова 

«феноменологія». Я гадаю, що буде ясніше (прозоріше), якщо ми  віднесемо 

цей партикулярний вид вивчення до «типологізації», або «тематичного 

порівняння», або можливо навіть «морфології», каталогізації форм» [182, 17]. 

Отже імпульс, що виходить з інтелектуальної ініціативи Н.Смарта, скеровує 

нас в напрямку морфологічного дослідження.  

 У «Феномені релігії» Смарт описує феноменологію як дескриптивний і 

евокативний  (evocative; такий, що викликає асоціації) підхід до релігії. В 

описі релігійного феномена він послідовник  «взятого в дужки» 

(«брекетованого») реалізму. Це означає, що для нас має бути вагомою в 

методологічному праці та настанова. що питання екзистенції релігійних 
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сутностей (наприклад, Вішну, Аллаха тощо), реферовані в межах взяття в  

дужки,  хоча,  на перший погляд, реальність таких сутностей постає  як 

об’єкт досвіду віруючих. Отже, цей опис постає як нейтральний опис 

екзистенційних претензій і є емпатичним описом реальних претензій; опис 

починають від точок зору віруючих, як професійно нейтральний  і правдивий 

опис  їх поглядів. 

На окрему увагу в сенсі пошуку методологічного інструментарію 

дослідження заслуговує той факт, що сутність дескриптивної функції Смарт  

цілком слушно формулює як опис світу і того, що є Трансцендентним 

(наприклад, Бога) [182,ХУ]. Науковий інтерес дослідника  має бути 

зосередженим  на тій реальності, що є такою у свідомості респондентів. 

Феноменологія релігії – як стало наголошує Смарт і ми візьмемо це на 

озброєння - має свою відправну точку у  релігійній свідомості й досвіді 

Іншого. Вивчення-опис певних  релігійних феноменів не є самодостатнім  

завданням, проте такого роду дослідження допомагає виявити механізми 

типізації, способи соціального конструювання реальності, що можуть бути 

корисними як для  керування певними процесами, так і для прогнозування 

розвитку нової релігійної ситуації. 

Вивчення мінливості релігійних феноменів  у залежності від 

суспільних, економічних і політичних змін наближає феноменологію релігії 

до антропологічних  напрямків у релігієзнавстві, до етнорелігієзнавства. 

Зокрема, аналіз Смартового творчого доробку свідчить про його глибоку 

дотичність до  антропологічних студій Л.Леві-Брюля, К.Леві-Строса,  

М.Мосса, В.Тернера, К.Гірца, Е.Ліча та багатьох інших. Відтак 

методологічним підґрунтям нашої роботи мають слугувати також і висхідні 

настанови і найважливіші надбання антропологічних студій. 

 Слід також зазначити, що з метою досягнення об'єктивності в 

дослідженні релігійних явищ, Смарт запропонував позицію  методологічного 

агностицизму щодо трансцендентного, надприродного виміру релігії,  коли 

розум визнає, що не здатен винести судження про істинність або хибність 
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релігійних тверджень.  З цього погляду інтерпретативний   проект П.Бергера і 

його «методологічний атеїзм» стають у Смарта об’єктами критики у 

«Феномені релігії». Смарт характеризує позицію Бергера як погану  науку, 

вважає, що той виступає як і теолог, оскільки його метод детермінований 

позицією зсередини  дослідницького поля. Проте можна вивчати релігію 

сциєнтично без бергерового натуралізму і особливо без теологічного  

надприродного (супернатуралізму). Так усвідомлена релігія є автономною, 

такою, що має свою власну  «внутрішню логіку».. І отже ця позиція також має 

бути взятою на озброєння.  

 Показово, що Н.Смарт, як і Ж.Ваарденбург, розглядає свій проект 

багато в чому як повернення до докласичного етапу і ревіталізацію властивих 

їй теоретико-методологічних засновків. Таке внутрішнє дисциплінарне 

«прочитання» повернення до класиків сприяє проясненню метатеоретичних 

аспектів як феноменології релігії зокрема, так і релігієзнавства в цілому, що 

уможливлює строгий і комплексний аналіз способів організації 

релігієзнавчого знання.  

У нашому дослідженні моделі релігії Смарта дуже важливим є також 

те, що його ім’я незмінно пов’язано з  «м’яким нерелятивізмом» (що задає  

імпульс толерантності плюралістичного суспільства і пропагує  недогматичні 

форми релігійної освіти), а також його схваленням ліберального 

протестантизму (під безперечним впливом К.Попера). В праці  ж «Що нам 

потрібно» він проголошує визнання «трансцендентного гуманізму» і глибоке 

переконання, що кожен з нас має в якості своєї спільноти граничний інтерес 

людського роду [161, 557]. З цими ідеями цілком природньо узгоджуються 

взяті на озброєння Смартом  - вагомі як для його методології, так і для 

нашого дослідження -  ідеї «родинної схожості» мов Л.Вітгенштайна та 

проблема співвідношення «свого» і «чужого», їх зустрічі через контраст, що 

стала улюбленою темою багатьох феноменологічних рефлексій (П.Рікера, 

Е.Левінаса, Б.Вальденфельса та ін ) і незмінним мотивом смартовських робіт. 
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   Значущість ідей Смарта має бути засвідчена також на тлі 

акцентування залученого ним багатого ілюстративного історико-культурного 

матеріалу і метафоричної мови для його змалювання. Приміром, він запобігає 

до цілком влучної метафори «колажу» для пояснення мінливого наповнення 

релігій. Саме колаж поєднує або комбінує взаємодовнювальні модуси 

(виміри, аспекти) релігії, які Смарт  позначає також  поняттям «фрагментів» 

(pieces), і утворює загальну «анатомію» релігії. Релігія як конгломерат 

певних «органів» постійно трансформується, змінюючись до невпізнаваності. 

І цим кардинальним змінам сприяє відсутність сталого ядра релігії, а 

рушійною силою є відносини між «органами» (вимірами) «тіл»  релігій, їх 

постійна взаємодія. Звернення до подібних метафор, випукле і пластичне 

«портретування» релігійних явищ  ми, певна річ, вважатимемо вдалим 

доповненням методологічної матриці дослідження феноменів релігії. 

 Загалом кажучи, стратегічна лінія змалювання методологічних засад 

даного дослідження випливає з тієї тези, що феноменологічний метод не 

дедуктивний і не емпіричний. Він полягає в тому, аби показати, те, що дано в 

проясненні цього даного. Він не дедукує з принципів і не пояснює за 

допомоги законів, а просто безпосередньо вбачає те, що стоїть перед 

свідомістю, свій об’єкт. Крім того, феноменологічний метод прагне описати 

явища з точки зору практики, відомої в антропологічних колах як емічний 

(або інсайдерський) опис. І це актуалізує методологічні ідеї Смарта щодо 

«перетину релігійних кордонів», розуміння світу як «мережива релігій і 

ідеологій» тощо, і, водночас,  також слугуватиме певними методологічними 

настановами нашого дослідження. 

  

 1.2. Джерельна база дослідження. 

 Вивчення історії розвитку феноменології релігії і місця  Н.Смарта в 

цьому процесі вимагає залучення широкого кола джерел, різних за 

інформаційними можливостями та походженням. Джерельна база заснована 

на вивченні двох груп джерел: 
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1. наукових праць Нініана Смарта; 

2.  творів дослідників релігії, що мали значний вплив на погляди 

Смарта, а також доробку інших представників феноменологічного 

релігієзнавства. 

 Крім того, джерельна база даного дисертаційного дослідження 

складається із різноманітних критичних наукових праць, присвячених 

безпосередньо  творчості Н.Смарта і його моделі релігії, що стала на Заході 

парадигматичною.    

  Також слід наголосити на тому, що в процесі написання дисертаційного 

дослідження була опрацьована вагома частка текстів, які посідають чільне 

місце у філософсько-релігієзнавчому дискурсі сучасності і охоплюють коло 

питань, які стосуються  основних феноменологічних принципів, концептів 

агностицизму, інтерпретації, досвіду, ритуалу, міфу та багатьох інших. 

  Задля того щоб проаналізувати джерельну базу дослідження, необхідно, 

перш за все, обґрунтувати вибір саме тих джерел, які використовувалися для 

розкриття  теми цієї дисертації. 

 Серед  праць Н.Смарта, наукова спадщина якого нараховує більше 50 

книг, чисельні статті, лекційний матеріал, рецензії тощо, для дисертаційного 

дослідження були використані, передусім, ті, в яких  презентується його 

модель релігії. Вперше  позиція щодо багатовимірного вивчення релігії була 

представлена у праці «Світська освіта та логіка релігії» (1968), в якій 

недогматичний, поліконфесійний підхід ґрунтувався на феноменологічному 

методі, що просував емпатичне розуміння та об’єктивність.  Потім вона була 

розгорнута в працях «Релігійний досвід», «Світогляди: кроскультурні 

дослідження вірувань людства» та  «Виміри священного: анатомія світових 

вірувань». 

Основним джерелом для аналізу вимірів релігії для нашого дослідження 

слугувала саме праця «Виміри священного…» [182],  яка достатньо повно 

презентує його феноменологічну модель, містить  ґрунтовну характеристику 

всіх  виокремлених Смартом аспектів релігії, характеристику їх поділу на 
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історичні та параісторичні тощо. До того ж вона містить докладний глосарій, 

який дав змогу побачити чітку відмінність між різними типами 

феноменологій, з’ясувати специфіку акцентованих   концептів, серед яких 

зустрічаються  запроваджені у науковий обіг безпосередньо Смартом 

(«спекулятивна феноменологія», «методологічний агностицизм». 

«інформована емпатія», «структурована емпатія», «суперімпозиція», 

«раміфікація» тощо).  

Ми також послуговувались третім виданням «Світоглядів...» (2000) 

[194], яке містить передмови до попередніх видань, що дало можливість 

краще простежити еволюцію поглядів Смарта щодо виокремлених ним 

вимірів релігії, характеристики тих завдань, що стоять перед дослідниками 

релігії, оцінки феноменології Гусерля та інших прибічників цього методу. 

Вивчення праці «Феномен релігії» [187] дало змогу ґрунтовніше 

дослідити специфіку Смартового феноменологізування, його ставлення до 

ідей Гусерля тощо. До того ж в цій праці Смарт наводить свої аргументи 

найрізноматнішого гатунку щодо плідності феноменологічного аналізу. 

 Праця «Аргументація і вірування» («Reasons and Faiths») [185] 

допомогла деталізувати здійснений Н.Смартом  вихід за рамки концепції 

Р.Отто, шляхом стверджування нуминозного і містичного як таких, що 

репрезентують дві різні форми релігійного досвіду. 

  Праця «Інтерпретація і містичний досвід» [161, 53-62]. стала основним 

джерелом  (окрім критичної літератури) для осмислення презентованого 

Смартом поняття розгалуженої інтерпретації, різних ступенів інтерпретації. 

Слід окремо зазначити, що вагоме значення у зрозумінні ідей Смарта 

належить його публікаціям,  виданим у двотомнику «Ninian Smart on World 

Religions: Collected Works» (Aldershot, UK, 2005), де зібрані найважливіші 

статті з теорії і методології релігієзнавства, філософії  і феноменології релігії, 

міжрелігійного діалогу, аналізу релігій і світоглядів. 

Слід зазначити, що феноменологія релігії Н.Смарта, на жаль  ще не 

стала предметом спеціального аналізу як українських, так і російських 
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дослідників, навіть тих, хто приділив достатньо високо оцінив  його 

творчість (Красніков О.М.,  Ю.А.Кімельов, К.О.Колкунова та інші). 

Щоправда, ми маємо зважити на те, що феноменології релігії Смарта 

приділено певну увагу в аналітичному огляді основних джерел дослідження у 

кандидатській дисертації Мірошниченко А.К. «Феноменологія релігії як 

дисципліна релігієзнавства». Проте (як засвідчують мета і завдання цього 

дослідження та основні результати, що становлять його наукову новизну) 

основні концепти і принципи феноменологічного підходу Н.Смарта тут не 

стали предметом спеціального аналізу. До того ж ідеї Смарта не знайшли 

відображення ані в авторефераті, ані в публікаціях авторки. 

Однією з найактивніших пропагандистів творчості Н.Смарта є російська 

дослідниця К.О.Колкунова. Нею перекладені три   його статті, дві з яких 

стосуються проблем релігійної та релігієзнавчої освіти, а одна – «Після 

Еліаде» - присвячена критиці феноменології релігії М. Еліаде. До того ж 

Колкунова є автором декількох статей, присвячених внеску Смарта у сучасне 

релігієзнавство, уявленню про толерантність і діалог світоглядів у творах 

Смарта. Інших перекладів праць Смарта на російську, а тим більше, 

українську мову практично не існує. Можливо цим і пояснюється те, що ім’я 

Смарта рідко згадується у працях вітчизняних дослідників. 

 Ідеї Смарта стосовно розширення предмету релігієзнавства 

викладаються в працях О,М.Краснікова. Ю.А.Кімельов у своїй праці 

«Сучасна західна філософія релігії» приділяє Смарту окрему увагу (і окремий 

параграф), характеризуючи   його концепцію  світоглядів, а також 

розширення ним предмета релігії. Ідеї Смарта певним чином відобразились у 

працях А.П.Забіяко. 

Разючим чином відрізняється ситуація  щодо великої популярності і  

вивчення творчої спадщини Н.Смарта на Заході.  Його теоретичний доробок 

слугує предметом обговорення і критики таких авторів як І.Барбур, Л.Барнес, 

А.Бронк, Ф.Вейлінг, Д.Вібе, У.Кінг, Дж. Кокс, П.Коннолі, Ч.Кортні, 

Е.Тайване, Р.Хейт, Т.Фіцжеральд, Дж.Шеферд і багатьох інших. 
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 Проте слід зазначити, що під час опрацювання базової і допоміжної 

літератури, яка знадобилася для написання роботи, виникали проблеми на 

рівні осягнення предметних меж феноменології релігії. І тут ми 

послуговувались тими публікаціями, в яких Смарт сам визначив найбільш 

значущі для нього дискурси. 

Змальовуючи сутнісну амбівалентність та методологічну валідність 

різних форм феноменології релігії, ми використовували енциклопедичні 

статті, що належать Смарту, в яких він докладно окреслює найбільш вагоме 

коло впливових авторів і їх концепцій, що презентують специфіку розвитку 

феноменології релігії. Серед них П.Шантепі де ла Сосе,  Р. Отто,  Ф.Хейлер, 

Ґ. ван дер Леув, М.Еліаде, Й.Вах,  С.Г.Брендон, Р.С.Зенер, Р.Петтацоні, 

Г.Віденгрен та інші. Концепції, передусім, цих авторів, а також їх 

інтерпретаторів (У.Біанки, А.Бронка, Д.Алена, Г.Гофмана, Дж.Кокса, 

Р.Памера, Т.Ріби, О.Хульткранца та інших)   в основному і склали джерельну 

базу для аналізу того наративного контексту, в якому формувалися погляди 

Н.Смарта. 

Феноменологія релігії стала привертати увагу вітчизняних дослідників 

відносно недавно, проте її принципи отримали  вагоме висвітлення у працях і 

лекційних курсах (де популяризуються серед іншого й погляди Смарта) 

О.В.Сарапіна. Серед  ґрунтовних напрацювань філософської феноменології 

ми завдячуємо, передусім, аналізу специфіки феноменологізування як такого 

і феноменології досвіду  в працях А.Л.Богачова, В.І.Кебуладзе, А.М.Лоя. 

Критичне осмислення різних концепцій  феноменології релігії 

відбувалося  також за допомогою праць російських дослідників 

феноменологічного  релігієзнавства: В.В.Вінокурова, В.І.Гараджі, 

Ю.А.Кімельова, О.М.Краснікова, Н.Лобковіц, О.К.Міхельсон,  М.О.Пилаєва, 

М.М.Шахнович, Т.Г.Человенко  та інших. 

Позаяк  акцентування Смартом методологічного агностицизму  

відбувалося  в ситуації резонансних дебатів щодо підходу М. Еліаде, а також 

«методологічного атеїзму» П.Бергера, ми мали детальніше звернутися до 
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ідей цих дослідників, аби  показати, як   саме їм опонував Смарт. Принагідно 

зазначимо, що висвітлюючи проблеми агностицизму,  ми спирались на 

змістовні методологічні розробки Н.С.Автономової. 

          Смарт високо поціновував порівняльні дослідження в релігієзнавстві, 

зокрема, порівняльну міфологію, зараховуючи певні  порівняльні 

дослідження  до типологічної феноменології. Це зумовило необхідність 

звернення, зокрема, до праць М.Мюлера, Ж.Дюмезіля та інших. 

 З’ясування специфіки введених Смартом концептів інформованої 

емпатії та структурованої емпатії зумовило необхідність занурення – окрім 

текстів самого Смарта - у дослідження емпатії в психології (К.Роджерс), 

аналіз ідей «вчування» Ф.Шляєрмахера та В.Дильтая, «емпатичної 

інтерполяції» Ґ. ван дер Леува, міркувань щодо емпатії Р.Отто, Н.Зедерблома, 

Ф.Хейлера, К.Ю.Блеєкера, П.Рікера. 

 Проблематика типологічної феноменології потребувала акцентування 

факту типологізму феноменології Гусерля (позаяк, вбачання сутностей і є 

типологія), потягнула за собою необхідність звернення до поняття типу як 

такого (відштовхуючись від ідей Гете), поняття «ідеального типу» М.Вебера 

( до ідей якого часто апелює Смарт) тощо. 

         Смарт багато в чому наслідує погляди Л.Вітгенштайна (принцип 

«родинної схожості», «бачення як», певною версією якої є Смартове поняття 

«суперімпозиція;  та ін.), Дж,Остіна (поняття «перформативного акту», яке 

Смарт вважав більш загальним. ніж «ритуал», «міф», «священне»),  шо 

актуалізувало перспективність залучення цех ідей до нашого дослідження. 

 Опис типів релігійних досвідів зумовив звернення, окрім вже названих 

авторів,  до В.Джемса, В.Стейса та Р.Зенера, чиї праці  отримали чи не 

найбільшу популярність в галузі вивчення містицизму і є вельми вагомими 

для розуміння ідей Н.Смарта.  До того ж аналіз феномена релігійного досвіду 

і похідних від нього понять зумовив звернення до епістемологічних ідей 

відомого філософа релігії Дж.Хіка, а також до традиції німецької 

феноменології. Тут у нагоді стало ґрунтовне дослідження з феноменології 
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досвіду В.І.Кебуладзе, ідеї якого допомогли розібратися в суті  стало 

вживаного Смартом  концепта «experiencing» (який слідом за Кебуладзе ми 

перекладатимемо як «досвідчування»), що передбачає розуміння досвіду не в 

сенсі емпіричної філософії, а  досвіду як досвідчування фактів і сутностей, як 

події,  процесу, в якому артикулюються і утворюються смисли.  До того ж це 

поняття дає змогу краще передати специфіку дискретності досвіду 

релігійного переживання, те «що перед нами ніби серія дискретних спалахів, 

дискретних миттєвостей» [ 68, 22] . 

 Виявлення специфіки феномена інтерпретації у зв’язку з експлікацією 

смартового поняття  «раміфікації» («розгалуженої інтерпретації»)  зумовило 

звернення до праць В.Дильтая, П.Рікера, І.Барбура, С.Каца, П.Коннолі, 

П.Донована. 

    Осмислення введеного Смартом поняття фокусу релігії, викликало 

необхідність звернення до дискусій про фокус релігіїї, що мають місце на 

Заході, і до яких долучились, зокрема, Дж. Кокс, Ф.Вейлінг, Д.Вібе, Р.Хейт, 

Т.Фіцжеральд. 

 Досліджуючи становлення  і розвиток феноменології релігії, важливо 

не оминути увагою і  ті тенденції, які характерні для сучасного 

релігієзнавства загалом. Можна погодитись із Смартом в тому, шо великою 

перевагою релігієзнавства в його сучасному вигляді є те, що ми починаємо 

бачити, як  працюють символи,  мобілізуючи почуття і  виступаючи 

посередниками між фактом і цінністю, вірою і почуттями. Ми маємо також   

звернути увагу на найбільш актуальні для сьогодення, пропаговані  Смартом 

проблеми. Серед них: тісна взаємодія історії релігії та феноменології релігії, 

перспективність психології релігії як недостатньо розвиненої, розвиток 

міжкультурної філософії релігії та кроскультурної феноменології. Не 

випадково Смарт закликає користуватися словом "crosscultural", щоб 

виразити  той факт, що нам доведеться побачити світові релігії разом 

(здійснити сукупне бачення світових релігій). Цей термін має велике 
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значення; він вказує, що рух не є суцільним - від однієї культури до інших, 

але може перетинати  відмінності культурних напрямів. 

Отже, вже попередній перелік деяких проблем, які презентують 

синкретичний світогляд Н.Смарта, особливості його феноменологізування і 

стали предметом даного дисертаційного дослідження, свідчить про їх 

безперечну актуальність. Проте, на жаль, в українській (як і в 

російськомовній) історіографії відсутні праці, присвячені комплексному 

аналізу методологічних та теоретичних принципів феноменологічного 

релігієзнавства Нініана Смарта. 

 

Висновки до розділу 1.  

Методологія дисертаційного дослідження базується на принципах 

об’єктивності і комплексного аналізу поставлених проблем. В основу 

дослідження покладено метод аналітичного дослідження джерел, що пояснює 

їх логіку і зміст, і передбачає термінологічний, порівняльний і  співставний 

аналіз, що сприяє реконструкції феноменологічних настанов релігієзнавства 

Н.Смарта, аналізу їх витоків і перспектив застосування у подальшому 

розвитку релігієзнавчої науки. 

Реалізація поставленої мети зумовила необхідність використання низки 

засадничих релігієзнавчих, філософських та пізнавальних методів і підходів. 

Найвагоміші серед них: метод лінгвістичного аналізу  та методологічні 

принципи наратології, метод контекстуального аналізу понять (для 

виявлення різноманітного значення вагомих для феноменології релігії 

концептів, залежно від контексту їхнього вживання), компаративний метод 

(для порівняння як  різних  версій феноменологічного релігієзнавства, так і 

окремих понять у філософських дослідженнях Н.Смарта, його прибічників та 

опонентів), історичний метод (для розкриття специфіки  формування як 

феноменології релігії  загалом, так і феноменологічної моделі Смарта), 

герменевтичний метод (що передбачає «розуміння», яке зумовлює і логічний 

аналіз,  і деконструкцію, і переклад змісту на метамову опису). 
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Вагомим методологічним імпульсом для зрозуміння еволюції  

Смартових поглядів (в бік звернення до проблем динамічної взаємодії 

елементів релігії,  мінливості патернів, процесуальності релігійного  досвіду, 

зближення  феноменології релігії та історії релігії тощо)  на нашу думку, 

мають слугувати напрацьовані структуралізмом - завдяки, передусім,  

Р.Якобсону -  ідеї динамічної синхронії і імпліцитної діахронії. Усвідомлена 

на таких засадах суть типологічної (або історико-типологічної) 

феноменології релігії, забезпечила методологічну валідність моделі релігії 

Н.Смарта. 

Джерельна база дисертаційного дослідження  заснована на вивченні 

двох груп джерел. 

1. Наукові праці Н.Смарта (передусім:  «Феномен релігії», «Виміри 

священного: анатомія світових вірувань»,  «Світогляди: кроскультурні 

дослідження вірувань людства» та інші). 

2. Твори дослідників, що мали значний вплив на погляди Смарта, і твори 

інших представників феноменологічного релігієзнавства. Серед них: 

П.Шантепі де ла Сосе,  Р. Отто,  Ф.Хейлер, Ґ. ван дер Леув, М.Еліаде, Й.Вах,  

С.Г.Брендон, Р.С.Зенер, Р.Петтацоні, Г.Віденгрен та інші. Концепції, 

передусім, цих авторів, а також їх інтерпретаторів (У.Біанки, А.Бронка, 

Д.Алена, Г.Гофмана, Дж.Кокса, Р.Памера, Т.Ріби, О.Хульткранца та інших)   

в основному і склали джерельну базу для аналізу того наративного 

контексту, в якому формувалися погляди Н.Смарта. 

Ми спирались також  на теоретичний доробок тих  іноземних авторів, 

для яких ідеї Н.Смарта слугували предметом обговорення і критики. Серед 

них: І.Барбур, Л.Барнес, А.Бронк, Ф.Вейлінг, Д.Вібе, У.Кінг, Дж. Кокс,  

Ч.Кортні, Е.Тайване, Р.Хейт, Т.Фіцжеральд, Дж.Шеферд  та інші. 

Серед напрацювань вітчизняних дослідків, ми завдячуємо, передусім, 

ґрунтовним науковим розвідкам з феноменології релігії О.В.Сарапіна, та 

аналізу специфіки феноменологізування як такого і феноменології досвіду  в 

працях А.Л.Богачова, В.І.Кебуладзе, А.М.Лоя та інших. 
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Водночас, ми маємо констатувати  що феноменологія релігії Н.Смарта, 

на жаль.  ще не стала предметом спеціального аналізу як українських, так і 

російських дослідників, навіть тих, хто  приділив увагу його творчості, 

достатньо високо її оцінивши (Красніков О.М.,  Ю.А.Кімельов, 

К.О.Колкунова, А.П.Забіяко). 
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        Розділ  2.   Контекстуальні особливості феноменології релігії Нініана 

Смарта. 

  

           Аналіз специфіки запропонованої Н.Смартом  феноменологічної 

моделі релігії вочевидь передбачає попереднє звернення до того загального 

контексту розвитку феноменології релігї, на тлі  критичної рецепції якого 

виникло бачення цієї моделі.  

           Концептуалізація феноменології релігії та проблема її наукового 

статусу - як і філософії релігії, теології та релігієзнавства - викликала і 

продовжує викликати чисельні суперечливі судження. Мають місце, як 

відомо, і тривалі дискусії стосовно взаємостосунків цих дисциплін. Ми не 

ставимо собі завдання дати вичерпний аналіз цих дискусій, а також історії й 

актуального стану феноменології релігії. Здійснимо лише спробу 

представити деякі найбільш методологічно змістовні підходи до  розкриття 

цієї проблеми, змалювавши їх як певне наративне підґрунтя, на якому 

виникли ідеї Нініана Смарта. Це дасть можливість з’ясувати методологічне 

значення його феноменології релігії. 

                Головне питання полягатиме в наступному: чи є феноменологічний 

підхід до вивчення релігії, що проводить чітке розмежування - на підставі 

досить вільного трактування В.Дильтая та інших континентальних 

філософів - між методами гуманітарних і природничих наук, евристично 

цінним для релігієзнавства інструментом або ж просто ще одним способом 

проникнення самої релігії в наукове співтовариство. 

                Відтак, залишивши осторонь питання, від кого вести відлік 

феноменології релігії – від Е.Гусерля чи  П.Шантепі де ла Сосе (котрий 

сприйняв поняття «феноменологія релігії» у Гегеля, вважаючи себе його 

послідовником), зосередимось на тих  основних  її тезах, що стали вагомими 

для релігієзнавчих побудов Н.Смарта, засвідчивши валідність 

феноменологічного релігієзнавства.  
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2.1.  Форми розвитку  феноменології релігії: наративний контекст 

досліджень Смарта. 

  Аби з’ясувати наративний контекст феноменологізування Н.Смарта ми 

маємо звернути увагу, передусім, на ті  релігієзнавчі  тексти, які  якнайкраще 

презентують розвиток  і проблематизацію феноменології релігії. Утім, аналіз  

етапів становлення феноменологічної стратегії в релігієзнавстві, сутнісної 

неоднозначності та методологічного значення різних форм, або типів 

феноменології релігії  (в контексті розвитку яких вииник творчий доробок 

Н.Смарта),  на нашу думку, передбачає необхідність попереднього  хоча б 

побіжного аналізу типів феноменології як такої. 

 На практиці кожен феноменолог застосовує різні, а частіше – змішані 

типи феноменологічного аналізу. В цьому  cенсі найбільш показовою є 

творчість Е.Гусерля, який користувався практично усіма можливими 

методами феноменологічного аналізу. Проте ця обставина не може слугувати 

перепоною для типологізації феноменологічних процедур, оскільки така 

типологізація дозволяє більш повно і точно виявити специфіку різних 

методів феноменологічного аналізу, а тим самим і феноменологічної 

типології в цілому. 

  Передусім слід зазначити, що Гусерль розробив декілька типів 

феноменології — дескриптивну, ейдетичну, трансцендентальну, які, втім, 

були органічно пов'язані між собою, випливали одна з одної і передбачали 

одна одну. Так, феноменологія другого тому "Логічних досліджень" (1901 р.) 

є здебільшого дескриптивною феноменологією з її відомим гаслом "zu den 

Sachen Selbst" — повернутися назад "до самих предметів", "до самих речей". 

     Після "Логічних досліджень" Гусерль переходить на позиції 

ейдетичної, теоретично-пізнавальної феноменології, у якій вичленовуються і 

досліджуються "ідеальні сутності", "ейдоси та інші категоріальні універсали 
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свідомості, розуміння яких Гусерлем дещо нагадувало платонівський реалізм 

ідей.  

Гусерль  обґрунтував також трансцендентальну феноменологію, 

контури якої задаються ідеєю конституюючої свідомості  та 

методологічними процедурами трансцендентальних epoche і редукції. 

До того ж, слід зауважити, що  класична феноменологія поступово 

переростає спочатку в екзистенційну, а потім і в герменевтичну 

феноменологію.  

Феноменологічний метод виступає як певна дослідницька процедура,  

оскільки те, що зазвичай називають феноменологічним методом, поєднує, по 

суті, найрізноманітніші методологічні процедури (опис, інтенційний аналіз, 

герменевтичне витлумачення тощо), які використовуються з різною метою. 

Це, певна річ, лише ідеальні типи феноменологічного аналізу, які не 

зустрічаються в чистому вигляді. Проте подібна типізація дозволяє 

встановити деякий більш-менш визначений порядок в тій різноголосиці 

висловлювань, коли кожен феноменолог вважає, що саме він знайшов 

нарешті справжній метод дослідження, і тому оголошує його верхівкою  

феноменологічного дослідження. До того ж, як справедливо зазначає 

М.Мамардашвілі, у філософію феноменологічні проблеми входили і 

незалежно від засвоєння Гусерля, вони входили «через те зміщення всієї 

проблематики філософії, яке в ХХ с. спостерігається цілком виразно, до 

проблематики… «предметностей думки» як живої, позачасової реальності 

душі» [68, 102]. 

Тепер спробуємо проаналізувати, чи є ці процедури філософської 

феноменології вагомими для феноменології релігії? Відповідаючи на це 

питання доречно звернутися до опису Н.Смартом  послідовності 

застосування феноменологічного методу Гусерля до області релігійного 

дослідження за  Ґ ван дер Леувом : 
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1.Виокремлення досліджуваного феномена (наприклад, 

жертвопринесення) з релігійного контексту ; 

2. Екзистенційна інтерполяція феномена в наше власне життя 

(з’ясування того, які інтуїції, емоції, афекти, думки , співпереживання будили 

в мені зустріч з цим феноменом) ; 

3. Здійснення трансцендентальної редукції (послідовне відкидання з 

фокусу зору всього, що не відноситься до сутності жертвопринесення, а 

також усіх пояснювальних його теорій); 

4. Прояснення предмета спостереження шляхом структурних асоціацій 

(типологізація феномена жертвопринесення через співвіднесення його з 

феноменами, які мають спільні з ним риси, і є протилежними йому за 

різними критеріями ) ; 

5. Досягнення розуміння (виникнення попередньої ідеї щодо 

внутрішніх мотивів і цілей жертвопринесення) ; 

6. Контроль і перевірка з боку суміжних сфер гуманітарного знання 

(етимологічний аналіз поняття «жертвопринесення» у різних мовах  тощо);  

7.     Реалізація принципу об'єктивності: «нехай факти говорять самі за 

себе» .[Див: 187,53] 

      Із цього опису Смарта видно, як феноменологічна ідея обростає у Ґ. 

ван дер Леува цілком раціональними методологічними процедурами  з 

арсеналу гуманітарних наук. 

      Питання про характер відносин між двома феноменологіями 

(філософською і релігійною)  призвело до  багатьох непорозумінь.  Так 

П.Максвелл вказує на непоодиноку думку вчених, які стверджують, що, якщо 

феноменологія релігії прагне збереження певної респектабельності, вона 

мусить залишатися  близькою до її філософського антецедента. Зазначаючи 

відмінність між цими двома феноменологіями, вони стверджують, що 

"батьки-засновники" феноменології релігії були у великому боргу перед 

Гусерлевою феноменологією; спроби звести до мінімуму або навіть знищити 

філософські аспекти розглядаються як відхилення [див.156, 15]. Так, одним з 
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тих, хто заперечує можливість відходу від позицій Е.Гусерля, є Дж.С. Крюгер 

[148, 19]. Він простежує, як традиція Гусерля, ще надто наочна у праці . Ґ ван 

дер Леува, поступово зменшується, і такі терміни, як сутність, epoche і 

інтенційність іноді використовуються без будь-якого життєво важливого 

зв'язку з їхнім походженням. Основний потенціал для повторної активізації 

методу він вбачає у підтриманні контактів із філософськими витоками, при 

цьому релігієзнавчий підхід,  нездатний до філософських роздумів, 

оголошується  приреченим. 

Варто згадати, що безпосередніми прихильниками методології Гусерля 

себе називали Макс Шелер, Поль Рікер і Мірча Еліаде, хоча й вони по-своєму 

інтерпретували його вчення.  

 Ідеї М.Шелера (і, передусім, розробка вчення про релігійний акт, 

корелятом і причиною якого є Бог, про абсолютну цінність священного, 

категорія благоговіння) заслуговують чи не найбільшої уваги в спробі 

побачити феноменологію релігії в філософській перспективі. М.Шелер 

розрізняв емпіричну (конкретну) феноменологію релігії і філософську 

(сутнісну). В праці «Про вічне в людині», він зазначав, що сутнісна 

феноменологія релігії включає в себе три розділи: 1) сутнісну онтику 

божественного; 2) вчення про форми одкровення, в яких божественне 

виявляє і являє себе людині; 3) вчення про релігійний акт, за допомогою 

якого людина готується до сприйняття змісту одкровення і за допомогою 

якого схоплює його у вірі. Дослідники Шелера вказують на близькість  його 

розуміння святості божої  і поняття нуминозного Р.Отто. Проте, якщо 

феноменологія релігії Отто, за загальним визнанням, несе в собі кантіанську 

складову, то Шелер виступає критиком кантіанського трансценденталізму, 

свідомо онтологізуючи феноменологію релігії. 

Для П.Рікера, методологія якого була, за його власними словами, 

«прищепленням» герменевтики до феноменологічного методу, метою 

герменевтичної феноменології релігії (як способу інтерпретації знаків 

Священного) є проникнення у сутність релігії, через що її закономірним 
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завершенням є онтологія релігії. Власне його герменевтика й випливає з 

феноменології релігійного досвіду. Концептуальним осереддям 

феноменологічної герменевтики є проблема людини як суб’єкта 

інтерпретації. Прикметним є також те, що Рікер у своїх дослідженнях 

скеровує нас до аналізу людського досвіду крізь призму його оповідування. 

М.Еліаде, пройшовши випробування  різнобарв’ям релігійного і 

культурного досвіду,  за справедливим судженням  Н.Смарта, був 

покликаний відтворити через релігієзнавчі дослідження  загальне джерело 

релігійності і залучити до нього людство, що опинилося в  духовній кризі. 

Варто зазначити, що багато релігієзнавців вбачають безсумнівну заслугу 

М.Еліаде та інших представників Чиказької школи в спробі зближення 

феноменології релігії та історії релігії на засадах герменевтики. 

Методологія історичної феноменології релігії, на думку її засновників, має 

поєднувати методи емпіричного дослідження і теоретичної обробки 

зібраного матеріалу; як найбільш адекватний метод обробки історичного 

матеріалу пропонувалася саме герменевтика. Тенденція   до зближення  двох  

дисциплін знайшла, зокрема, відображення в терміні «історична 

феноменологія релігії», який використовує також і Н.Смарт. 

З іншого боку, можна знайти чимало вчених, які прагнуть проводити 

чітке розходження між філософією Гусерля і феноменологічним методом. 

Проти твердження, що феноменологія (в сенсі Гусерля) є строгою наукою, 

наукою наук, А.Барбоса да Сільва висловив думку, що "як метод, 

феноменологія має своє застосування в трансцендентальній сфері, а не в 

емпіричних чи фактичних царинах»  [113, 43]. 

 Прикладом позиції, продиктованої масованою критикою Гусерля, 

зокрема, і філософії в цілому, є та, яку займає С.Ю.Блеєкер, котрий протягом 

багатьох років був генеральним секретарем Міжнародної асоціації історії 

релігій. Він пише: «На мою думку, феноменологія релігії є емпіричною 

наукою і не має філософських устремлінь" [122, 7].  На доречність 
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«відмовитись від трактовки феноменології релігії як проекції Гусерлевої 

науки про «чисті сутності»» наголошує і О.В.Сарапін [85, 150].  

Відтак, хоча Гусерль вплинув на феноменологію релігії, не існує 

спільної думки щодо взаємозв'язку між цими двома підходами. Розглянувши 

різні точки зору щодо  питання про те, що є феноменологія релігії, можна 

зробити висновок,  що воно і досі залишається без відповіді. Ці труднощі , 

приміром, наглядно підтверджує  Е.Шарп, зазначаючи: «навіть вчені, які 

використовують терміни і стверджують, що застосували цей метод до своєї 

роботи, не завжди впевнені в якості свого точного визначення [180, 1]. 

Досить часто в цьому зв’язку згадують і Ж.Ваарденбурга, який стверджував, 

що у шести провідних представників голландської феноменології релігії він 

виявив п’ять різних визначень феноменології релігії  [Див.: 205, 77]. 

Аби прояснити суть цих дискусій, звернемося до ідентифікації 

П.Максвеллом трьох складових феноменологічного підходу до аналізу 

релігії. Першим і найбільш відомим є «призупинення вироку про істину, 

значення або дії релігійних і метафізичних питань, претензій і  осіб»  [156, 

17].  Це принцип epoche, певна річ, пов'язаний з концепцією Гусерля. 

Феноменологи релігії проголошують необхідність утримання від суджень і 

усунення упереджень при вивченні інших релігій. На думку Дж. Л. Кокса, 

феноменолог стверджує, що невіруючий може оцінити значення релігії з 

власної точки зору віруючого, тому що він припиняє  робити свої особисті 

або академічні припущення, тимчасово беручи їх у  дужки (epoche), що 

дозволяє йому  культивувати відчуття, властиве  релігійній позиції  

віруючого (емпатія) [Див.: 132, 156]. 

Це підводить нас до другого інгредієнта, який тягне за собою 

необхідність «робити адекватні судження щодо     (внутрішнього) сенсу 

релігії віруючих, а також (зовнішніх) фактичних даних і хронологічних 

наслідків»  [156, 17]. 

Феноменологи релігії, як і Гусерль, підкреслюють необхідність 

розвивати «чуття» («feeling for») релігійних осіб, котрі досліджуються. Це 
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пов'язано з тим, що ніхто не  вивчає неживі об’єкти самі по собі, але типи 

людських істот, із  своїми власними почуттями та емоціями. Емпатія і epoche, 

отже, чітко пов’язані між собою. К.Артур постулює взаємопов’язаність цих 

основних понять таким чином: емпатія означає просто намагання поставити 

себе на місце іншої людини так, що ви можете побачити, як світ виглядає 

звідти, а принцип epoche розроблений, щоб допомогти вам зробити це без 

перешкоди з боку усяких попередніх суджень; це винесення за дужки 

потенційно спотворюваних опіній і вірувань [112, 451].  

Відтак, феноменологія релігії  віддає пріоритет точці зору віруючих і 

наполягає на тому, що її цілісність слід поважати. Третій компонент із 

визначених Максвеллом припускає «використання відповідного ступеню 

оцінки»  [156, 17]. 

 Дуже вагомою є феноменологічна вимога "незвідності" ('irreducibility'). 

Як справедливо зазначає В.Кебуладзе, феноменологія долає  спільні 

упередження емпіризму і трансценденталізму, а саме, зведення пізнання до 

наукового пізнання й, відповідно, епістемології до теорії наукового пізнання; 

феноменологія виступає й проти раціоналістичного зведення досвіду до 

реалізації певних схем розуму. Феноменологи релігії також досить часто  

стверджували, що релігія є унікальною  дисципліною із своєю власною 

слушністю і не повинна бути зведена до соціології, психології або будь-якої 

іншої дисципліни. Такі мислителі, як І. Вах, Ж. Ваарденбург, К. Гольдаммер, 

Г. Меншинг, слідом за Р.Отто робили акцент на унікальності релігійного 

досвіду і автономному характері релігії; цей акцент характерний для 

протестантської теології з часів Ф.Шляєрмахера. У той час як так звана 

унікальність ніколи  чітко  не експлікується, поняття  незвідності релігії 

відіграє ключову роль у феноменології релігії. Її унікальність, на думку 

A.Барбоса  да Сільва, може бути збережена, а не редукована  до чогось"  [113, 

71]. 
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Це уявлення про своєрідний характер  релігії  надає ваги тому 

аргументу, що оскільки релігія є унікальною, потрібен спеціальний метод для  

її вивчення, і що феноменологія релігії є саме таким методом. 

До   основних позицій, виокремлених Максвеллом, можна додати, що 

феноменологія релігії розглядає себе як  відмінну від теології. У зв'язку з її 

акцентом на розумінні точки зору віруючого, вона була звинувачена у спробі 

бути крипто-богослов'ям. Тим не менше більшість феноменологів релігії 

стверджують, що  має бути чітке розмежування між феноменологією релігії й 

теологією. 

 Як зазначає А.Бронк, теологія релігії є вивченням інших релігій і 

вірувань з позицій власної релігії і власної релігійної традиції; її своєрідність 

«полягає у тому, що вона, виходячи з факту правдивості власної релігійної 

доктрини (об’явлених правд) та дивлячись через неї,  розглядає  претензії на 

правдивість (вірогідність)  інших релігій»  [9, 37-38]. 

 Отже, у той час як богослов'я прагне  бути конфесійним і укоріненим в 

тій чи тій релігійній традиції, феноменологія релігії стверджує, що є  

науковою і, отже, вважає себе такою, що  не має прихованих релігійних  

завдань. 

Відсутність одностайності щодо використання терміна «феноменологія 

релігії» і його зв'язку з іншими способами вивчення релігії, зокрема, історією 

релігій призвело до загострення деяких питань, ба навіть спроб відмовитися 

від цього терміну в цілому. М.М.Шахнович зазначає, що інколи це поняття 

використовується в широкому сенсі, подекуди його вживають до позначення 

літературної й естетичної критики, а «інколи застосовують до тих 

досліджень, до яких воно має вельми приблизне  відношення»  [103, 306]. 

Зрештою, існують міркування,  що термін "феноменологія релігії" не має 

чіткого сенсу й краще його відкинути, так як він призводить до оманливої 

асоціації. Він, мовляв, може вживатися просто для історичного позначення 

творчості ряду авторів, які використовували його, особливо у Голландії  

(В.Бреде Крістенсена, Ґ. ван дер Леува, К.Ю.Блеєкера). 
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Зважаючи на подібні висловлювання і переймаючись з’ясуванням  

наукового статусу і методологічного значення феноменології релігії неможна 

пройти осторонь питання виокремлення окремих етапів (типів, або форм) 

розвитку феноменології релігії (адже це сприятиме кращому зрозумінню 

місця Н.Смарта в цьому розвитку). 

Як справедливо зазначає М.Шахнович, у своїй ранній формі 

феноменологія релігії була лише більш-менш систематизуючою формою 

історії релігії, видом міжкультурного порівняння конститутивних елементів 

релігійної віри і практики. Цю першу форму феноменологічного вивчення 

релігії можна назвати описовою феноменологією релігії. 

 Формування феноменологічної методології у релігієзнавстві, як 

відомо, пов'язане з творчістю голландського протестантського теолога 

К.Тіле; подальший розвиток порівняльного феноменологічного аналізу в 

релігієзнавстві і становлення класичної феноменології релігії пов'язаний  з 

ім'ям епіскопа шведської церкви Н.Зедерблома.  Проте однією з 

найвагоміших сходинок у розвитку феноменологічної настанови у 

релігієзнавстві (вельми важливої і для формування світогляду Н.Смарта), 

певна річ, є творчість Г.ван дер Леува, котру здебільшого характеризують як 

таку, що найбільш наочно презентує класичний етап феноменологічного 

релігієзнавства. Щоправда, немає підстав заперечувати проти думки (якої 

дотримується О.Сарапін),  що водночас тут вже постає герменевтична 

феноменологія релігії з її інтерпретацією проявів релігійних структур. 

Докласична феноменологія релігії, що характеризувалася своєю 

дескриптивною природою, не мала специфічного об'єкта дослідження 

(відмінного від історії релігії), особливих методів або процедур верифікації. 

На класичному етапі феноменологія релігії прагнула подолати настанови 

попереднього періоду (принцип історизму, культурно-етнічну обумовленість 

природи релігії). Ці підходи були витіснені, як зазначає Н. Лобковіц, 

виробленням нових концептуальних позицій у вивченні релігії і релігійного 

досвіду (Ф. Хейлер, Р. Отто, М. Еліаде, М. Шелер), що «сприяло звільненню 
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релігієзнавства від необхідності посилатися на історичні, етнологічні та 

психологічні підходи і залежати від них ... »  [65, 16]. 

Спільними ж рисами описового та класичного феноменологічного 

релігієзнавства є розгляд релігії в цілому, або, навпаки, дослідження окремих 

феноменів, що відносяться до релігії, шляхом наскрізного аналізу по всіх 

культурах. 

 Сучасне феноменологічне релігієзнавство відрізняється від описового 

або класичного типу феноменологічного релігієзнавства першої половини 

ХХ століття. Це пов'язано, насамперед, з тим, що воно перестає 

інтерпретувати християнство як вищу форму релігії. Не випадково, Дж. М. 

Кітагава писав про «дивну» популярність історії релігії в американських 

університетах, викликану, на думку деяких, цікавістю до інших релігій [146, 

1]. 

Як основні етапи розвитку феноменології релігії досить часто 

вітчизняні та російські дослідники (Кімельов Ю.,А., Міхельсон О.К.. Сарапін 

О.В. та ін.) виділяють такі:  описова, класична і  герменевтична 

феноменології релігії.  

Так, Ю.А.Кімельов, цілком слушно зазначає, що феноменологія релігії 

ніколи не являла змістовної і методологічної єдності, і тому не є теоретичною 

школою у строгому сенсі слова. У залежності  від переважання певної 

феноменологічної концепції можна провести відмінність між описовою 

феноменологією, заснованою на емпіричному дослідженні даних, й 

інтерпретативною феноменологією, що прагне виявити найглибший сенс 

релігійних явищ. Пошук адекватної теорії інтерпретації для порівняльного і 

міжкультурного дослідження релігійних явищ призвів до герменевтичної 

феноменології. 

Не піддаючи сумніву правомірність вищеназваної типології 

феноменології релігії, звернемося і до її західних зразків, аби  адекватніше  

описати той наративний контекст, в який вписується феноменологічна 

позиція Н.Смарта. 
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Вельми популярною є  позиція К.Ю.Блеєкера, котрий  виділив такі три 

основні типи феноменології релігії: 1) описову (головним завданням якої є 

систематизація релігійних явищ); 2) типологічну (класифікація релігійних 

фактів за типовими ознаками); 3) феноменологію, що досліджує основні 

значення і структури релігійних явищ і специфічний для них «смисл».  В 

цьому останньому значенні феноменологія релігії виступає як незалежна 

наука, а також  науковий метод, що застосовує правила філософської 

методології  (epoché, ейдетичного бачення тощо). Як бачимо, тут 

виокремлюється, як окремий тип, типологічна феноменологія, що є вагомим і 

для Н.Смарта. 

Цю типологію приймає, до речі,  і О.М.Красніков: «Феноменологія 

релігії у другій половині ХХ ст. розвивалася в кількох напрямках. У рамках 

цієї дисципліни остаточно оформилися три школи : дескриптивна 

феноменологія релігії, що приділяє головну увагу опису та систематизації 

релігійних феноменів; типологічна феноменологія релігії, що ставила своєю 

метою виявлення і вивчення різних типів релігії; феноменологія релігії в 

прямому сенсі цього терміна, що прагнула осягнути сутніст , значення та 

структури релігійних явищ і використала для цього методологічні принципи 

філософської феноменології» [58]. 

Водночас можна навести й інші версії типізації, коли, приміром, Дуглас 

Аллен виділяє чотири відносно незалежні традиції феноменології релігії: 

дослідження релігійних феноменів як таких; порівняльне вивчення і 

класифікація різних типів релігійних феноменів; особлива галузь, дисципліна 

і метод релігієзнавства (Religionswissenschaft); напрям, що використовує 

теоретико-методологічний апарат філософської феноменології [див.: 111]. 

  

Мають місце приклади і більш детальної типізації. Так,У.Кінг, 

аналізуючи дебати щодо феноменології релігії, виокремлює:  класичну або 

традиційну феноменологію, історичну феноменологію, феноменологічну 

типологію, геменевтичну феноменологію, інтерпретативну феноменологію та 
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неофеноменологію [див.: 145].  Відмінності між різними названими нею 

типами подекуди є прозорими, подекуди – ні. Особливо розмитим виглядає 

термін «феноменологічна типологія»; щодо нього зазначається, що типології, 

які використовують для упорядкування даних, є важливими 

концептуальними моделями, корисними для досліджень і розвитку теорій. 

У Д.Кокса, поміж інших, ми зустрічаємо судження, що німецька  школа 

у вивченні релігії  інкорпорувала феноменологію (синхроністичну, 

типологічну і структурну) та історію (діахронічну, дескриптивну  і очевидну 

(evidential)) [див.: 131, 136]. При цьому наголошується, що обидві мають 

розумітися як дистанційовані від філософії, теології і соціальної науки. 

Акцентування синхроністичної, типологічної і структурної феноменології є 

тим підґрунтям, на якому виразніше постають новаторські ідеї Н.Смарта. 

Дійсно, немає сумнівів в тому, що феноменологія релігії займається 

систематичною і порівняльною класифікацією всіх релігійних явищ. І якщо 

історичний підхід завжди має діахронічний характер, то феноменологічний 

підхід вивчає факти релігійного життя синхронічно і впорядковано , часто не 

зважаючи на історичну послідовність подій; тобто має неісторичний 

характер. В цьому його метод (і це, як ми побачимо, притаманно і Н.Смарту) 

суголосний відомим структуралістським  настановам. Причому суголосний, 

на наше переконання, не стільки з ідеями Ф.де Сосюра щодо примату 

синхронії над діахронією, скільки з введеним  Р.Якобсоном принципом 

«динамічної синхронії» [див.: 110, 223-224], коли опозиція 

«синхронія/діахронія» отримує  характер «релевантної кореляції» і є сама 

структурою як системою: «інваріантність невіддільна від варіабельності», а 

діахронічність вписана у самий центр  синхронії. Таке схрещення синхронії і 

діахронії отримало у Р.Якобсона назву «інтерпенденції» (взаємозалежності) 

синхронії і діахронії та передбачає усвідомлення стабільності системи як 

відносної, а не абсолютної. Якщо для Сосюра зміни детерміновані іззовні і 

діахронія експліцитна, то для Якобсона вона – іманента, а зміни мають  

характер внутрішньої спонтанності. Час включений у інтерсуб’єктивну 
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структуру як інтертемпоральність (згадаймо динамічний принцип 

темпоральності Е.Гусерля). Гадаємо, що саме так усвідомлена суть 

синхроністичної (або –мовою Н.Смарта – типологічної) феноменології, яку 

інкорпорувало вивчення релігії, і забезпечило її методологічну валідність. 

Далі, аби виразніше окреслити суть тих зсувів, які відбулися у розвитку 

феноменологічної настанови щодо релігії і призвели до виникнення 

неофеноменології, ми маємо хоча б побіжно вказати на важливість 

систематичної  феноменології релігії. 

Показовою  тут є думка В. Бреде Крістенсена (творчість якого є також 

значущою для Н.Смарта) щодо систематичного погляду на релігії: 

«Феноменологія релігії - це систематична дисципліна щодо історії релігії. 

Цим я хочу сказати , що її завдання полягає у класифікації та об'єднанні в 

групи даних таким чином , щоб про них можна було говорити "в 

загальному", щодо їх релігійного змісту та існуючих в них релігійних 

цінностей ... Саме феноменологія релігії дає систематичний погляд»  [147, 

391]. 

Відтак не дивно, що багатьма дослідниками  виокремлюється і 

акцентується важливість систематичної феноменології релігії. Скажімо, 

Пітер Маккензі, котрий аргументує доцільність такого акцентування,   

пов’язує  її початок з осмисленням Р.Отто  нуминозного  в його 

нераціональних і раціональних формах і проявах, а також із сміливим планом 

систематичної феноменології релігії Й.Ваха, названим ним систематичним 

«Religionswissenschaft», і, зрештою, із Ф.Хейлером. Останній взяв програму 

Ваха з систематичної  або герменевтичної феноменології і довершив її, 

систематизувавши феноменологічні категорії у відповідності  із трьома 

концентричними світами: релігійних проявів, релігійних уявлень і 

релігійного досвіду.  

Не випадково також, приміром, А.Забіяко наголошує, що  «порівняльне 

релігієзнавство М.Еліаде спиралося на його «систематичне» релігієзнавство, 

суть якого полягала у  виявленні в «морфології релігії» сталих структур 
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релігійного досвіду [див.29]. Так само і для Бреде Крістенсена феноменологія 

– це «систематичний огляд даних», зібраних історією релігії. 

 Систематична феноменологія релігії виявилася популярною в 

навчальних цілях, що стало плідною перевіркою її дослідницьких проектів. І 

хоча систематична феноменологія релігії була піддана деякій серйозній 

критиці, проте ця проблема була викликана  самою класичною 

феноменологію. 

Так, сучасна неофеноменологія характеризується її натхненником 

Ж.Ваарденбургом як така, що не має нічого спільного із систематичним 

релігієзнавством і відмінна від усіх різновидів класичної феноменології 

релігії. Її критичні вимоги до висхідних понять  сполучаються з вирішенням 

найактуальніших проблем вивчення релігії шляхом виявлення інтенцій, що 

лежать у засновку релігійних явищ, і значень, які ці явища мають для людей. 

Проте, коли слідом за Ваарденбургом свої варіанти феноменології релігії, 

хоча й дещо абстрактного характеру, запропонували А. Хульткрантц, 

В. Гантке  та інші західні релігієзнавці, то ми знову вбачаємо тут апеляцію до 

феномена систематичності. 

Cкажімо,  Оке Хюльткранц вважає, що сучасна феноменологія релігії 

представляє систематичну емпіричну дисципліну, яка користується 

порівняльною методологією насамперед у типологічно-морфологічному 

плані  [див.: 142]. 

Цікавий аналіз здійснив  Джон Деніелс  у статті «Що є нова нео-

феноменологія? Порівняння методик Ґ. ван дер Леува і Жака Ваарденбурга»  

[див.: 135],   зробивши спробу пов'язати «інтуїтивну» класичну 

феноменологію Ґ. ван дер Леува і неофеноменологію Ж. Ваарденбурга.  

Порівнявши схеми методології цих, як часто вважають, альтернативних 

підходів, він віднаходить, принаймні, дві  вагомі точки дотику. Перша 

стосується  неемпіричного характеру значень,  друга пов'язана з необхідністю 

відновити світ віруючого, щоб отримати розуміння феноменів. Деніелс 

припускає, що обидві методики тягнуть за собою комбіноване використання 
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Erklären (пояснення) і Verstehen (розуміння) в експлікації значення, і 

зрештою робить висновок про те, що  неофеноменологія може  

правдоподібно розглядатися як модифікація  підходу Ґ.ван дер Леува, який 

відрізняється більшою герменевтичною чутливістю.  Гадаємо, що ці 

висновки стануть нам у нагоді і при оцінці творчості Н.Смарта, дотичність 

переконань якого як до певних ідей Ваарденбурга, так і до герменевтичних 

пошуків Ґ. ван дер Леува, є досить наочною. 

 

Висновки до 2.1. 

 

Отже ми маємо  констатувати фундаментальний факт сутнісної  і 

сюжетної амбівалентності різних форм функціонування  феноменології 

релігії, зокрема,  її описової, класичної, герменевтичної і 

неофеноменологічної версій.  

Характеризуючи той наративний контекст, в якому виникає 

феноменологічне релігієзнавство Н.Смарта, маємо брати до уваги  і 

популярність на Заході наступної типізації: 1) описова (головним завданням 

якої є систематизація релігійних явищ); 2) типологічна (класифікація 

релігійного фактажу за типовими ознаками); 3) феноменологія, що досліджує 

основні значення, структури і смисл релігійних явищ,  постаючи як 

незалежна наука, а також  науковий метод, що застосовує правила 

філософської методології  (epoché, ейдетичного бачення тощо). Як бачимо, 

тут виокремлюється, як окремий тип, типологічна феноменологія, що є 

вагомим і для Н.Смарта. 

Різнобарв’я визначень, підходів способів типізації феноменології 

релігії не дозволяє говорити про неї як про теоретичну школу в строгому 

сенсі слова, а, скоріше, як про   дослідницьку методологію, що передбачає 

застосування певних  феноменологічних  принципів. Зрештою, цілком 

правомірним виглядає висновок, що феноменологія релігії є тим, що 

дослідник, який називає себе (або - як у випадку з Р.Отто – справедливо 

називаємо ми) прибічником феноменологічного аналізу, вважає 
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феноменологією релігії. Ми знаємо також, що у сучасній науці і релігійній 

практиці склалися різні підходи до факту релігійного плюралізму. Мабуть, 

мають рацію твердження – погодимося в цьому з Aнджеєм Бронком -  що 

сьогодні «не існує жодної філософської чи теологічної теорії, що дає 

адекватне витлумачення різноманіття і складності релігійних феноменів 

(релігій), типів релігійного досвіду і основних релігійних ідей, описаних 

феноменологією релігії» [124, 307].  Водночас є підстави вважати її 

системним описом і погодитись з  Джеймсом Коксом у виокремленні 

основної риси, за якою завжди можна впізнати феноменологію релігії і 

вирізнити її серед інших перспектив. Ця риса полягає у тому, що тут релігія 

розглядається сама по собі, а не як епіфеномен, похідна від інших сутностей 

[131, 3–4]. До того ж необхідність попередньої реконструкції світу віруючого 

була збережена майже повсюдно  (зокрема, у неофеноменології 

Ж.Ваарденбурга не менше, ніж у виданій  набагато раніше, новаторській 

роботі Ґ.ван дер Леува), і є практично   інваріантною рисою літератури з 

феноменології релігії. 

Є також підстави погодитися із Еріком Шарпом в тому, що  «вплив 

Гуссерля, і школи, яку він заснував, був широко поширений, але він не 

позначився  значною мірою на розвитку феноменології релігії, окрім як в 

царині загального підходу ...... Тим не менш Гусерль зумів забезпечити 

майбутнє феноменології релігії  двома важливими поняттями, або 

принципами розуміння: epoche і ейдетичного бачення " [179, 224]. 

Слушним видається висновок Н.Смарта,  що з причин  існування 

есенціалізму (погляду, який наділяє тип феномена загальною сутністю) та 

через інші фактори класична феноменологія піклується синхронічним і 

статичним. І немає ніякої шкоди в цьому в  певних межах. Але ми маємо 

побачити, кажучи словами Смарта, як існують «патерни мінливості» (які 

прагнуть бути синергетичними). Отже  сучасні феноменологи релігії 

прагнуть подолати принциповий аісторизм своєї методологічної програми. 

На наш погляд, саме цим пояснюються інтенсивні зусилля, що мають місце в 
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останні десятиріччя, задля того, аби якимсь чином сполучити 

феноменологічний та історичний підходи в дослідженні релігії. Дослідження 

мінливості релігійних феноменів в залежності від соціальних, суспільних, 

економічних або політичних обставин, зміцнює зв’язки феноменології релігії 

з антропологічними (етнорелігієзнавчими) течіями у релігієзнавстві. Смарт, 

зокрема, вказує на відчутний вплив  французької антропології (зокрема,  

Л.Леві-Брюля і його ідеї дологічного мислення) на творчість Г. ван дер 

Леува; постійно наголошує вагомий вплив на феноменологію релігії 

антропології К.Леві-Строса, К.Гіртца, В.Тернера та інших. 

 

2.2. Місце  Н. Смарта в загальній традиції наукового вивчення 

феноменів релігії: методологічний агностицизм 

Віддаючи належне батькам-засновникам феноменологічного напряму у 

вивченні релігії, спробуємо поглянути на його науковий статус крізь призму 

ідей Нініана Смарта. 

За визначенням Чарльза Кортні - одного з найавторитетніших 

дослідників феноменології релігії Н.Смарта, котрий намагався дослідити, як 

Смарт розуміє редукцію і як це узгоджується із Гусерлем - Смарт 

характеризується як один  з головних прихильників феноменологічного 

підходу до вивчення релігії [див.: 129].  Кортні  імпонує також те, що Смарт  

високо цінив і захищав застосування цього підходу у своїх методологічних 

працях, таких як «Феномен релігії» (1973), «Науки про релігію і соціологія 

знання» (1973) і «Наукова феноменологія і побоювання  Кентвела Уілфреда 

Сміта (1984). А у  працях  «Аргументація і вірування» (1958), «Учення і 

аргументи у філософії Індії» (1964), «Йог і відданий» (1968) та багатьох 

інших  запропоновані цінні приклади застосування феноменології Смарта на 

практиці. У всіх цих дослідженнях Смарт наводить свої аргументи 

найрізноманітнішого ґатунку щодо плідності феноменологічного аналізу, до 
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того ж феноменологічні принципи, які він викладає, мають дуже корисне 

застосування в більш конкретній царині текстового тлумачення. 

Слід зазначити  існуючі розбіжності у спробах, віддаючи належне 

дослідженням Н.Смарта, ідентифікувати їх як  певний  тип феноменології 

релігії. Одні автори наголошують значимість феноменології Смарта як 

дескриптивного методу (Ч.Кортні) або називають його яскравим 

представником історико-типологічної феноменології (С.Твіс і У.Консер), 

іншіі (В.О.Сарапін, О.І.Рахманін) – зараховують до неофеноменології релігії 

«як радикального проекту,  в засновку якого лежить «зняття» настанов всіх 

попередніх форм феноменології релігії [84, 358].  Деякі дослідники 

(Х.Курувачіра, Е.Тайване) віддають належне Смартові як хрещеному батьку 

феноменології релігії постмодерну, з її прихильністю ідеї руху і мінливості. 

Ці судження свідчать про те, що у творчості Смарта можна почути 

концептуальне відлуння багатьох сюжетних ліній феноменології релігії.  

До того ж ці різночитання посилюються тим , що в різних публікаціях 

Смарта ми маємо справу з  виокремленням  декількох  типів феноменологій : 

- динамічної феноменології як способу класифікації та порівняння змін 

в релігіях ; 

- кроскультурної феноменології як спроби бачення різних класів 

релігійних феноменів на міжкультурній основі; Смарт пропонує 

користуватися словом «crosscultural», щоб виразити  той факт, що нам 

доведеться побачити світові релігії разом, тобто здійснити сукупне бачення 

світових релігій. Цей термін має велике значення, так як вказує, що рух не є 

суцільним - від однієї культури до інших, але може перетинати  відмінності 

культурних напрямів [див.: 182, 17]; 

 - діалектичної феноменології,  що аналізує особливі відносини між 

різними вимірами релігій і світоглядів (це поняття вживається як синонімічне 

поняттю типологічної феноменології, і з часом перевага віддається 

останньому) ; 
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- дескриптивної феноменології, яка має своїм завданням опис 

кроскультурної типологічної класифікації і постає поряд з історією релігії та 

спекулятивною феноменологією; 

- історико-типологічної феноменології як прагнення відтворити 

мінливу феноменологічну картину основних релігійних елементів окремих 

традицій (це поняття відображає взаємодію і взаємозалежність історичної та 

типологічної феноменологій); 

- спекулятивної феноменології, у якій дані типологічної феноменології 

розташовуються відповідно з упередженнями, нездатними бути повністю 

ізольованими від теологічних або антитеологічних передумов (вона 

пов'язана, насамперед, з внутрішньоконфесійним поясненням релігійних 

феноменів ) . 

У багатьох своїх працях Смарт пише про баланс між відданістю і 

строгістю, описом та приписами в контексті релігієзнавства. Зрештою, у 

своїй книзі «Феномен релігії» (1973)  він зазначає, що «Феноменологія 

повинна бути  евокативною (evocative), а також описовою (і  може ввести в 

оману в обох модусах)" [187, 34]. Основні значення прикметника  

«евокативний» - «такий, що викликає спогади», «відтворює в памяті», 

«викликає асоціації». Якщо ж врахувати, що евокативна функція мови (за 

К.Бюлером) передбачає вплив на слухача, спонукання у нього певних думок, 

оцінок, прагнень до якихось дій, то евокативна риса феноменології може 

потрактовуватись як нагадувальна, апелятивна, спонукальна. 

У «Феномені релігії» Смарт також аргументує, що феноменологiя 

релігії має бути охарактеризована як дескриптивне і структурне вивчення 

феномена Релігії (з великої літери) і феномена  релігії (релігій) [187, 10-11].  

При цьому, феномен Релігії розглядається як такий, що є доступним  як об'єкт 

двома способами: як релігійний феномен, і як релігія (релігії) [187: 10-11, 17-

18].  Таким чином, поняття Релігії, оскільки воно передбачає, що релігійні феномени 

належать за своєю суттю до релігії (релігій) [187, 10].  ,  повинно бути  осмислено 

як феномен, нерозривно пов'язаний з релігією (релігіями) і, крім того, як 
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об'єкто-подібний  феномен (object-like phenomenon) [187, 19]. Як вказує А.Брук, 

Смарт розробив і сформулював в теоретичному сенсі  саме проблему Релігії 

за відсутності питання про те,  що Релігія означає  [125, 28]. 

Феноменологія релігії у розумінні Смарта може зайняти  нову 

методологічну позицію, яка розширює об'єкт Релігії до загальної царини 

релігійних явищ, проте вона не може ставити під сумнів сенс Релігії щодо її 

генези. Адже  навіть вирішуючи додаткові методологічні питання щодо  

ситуації людини,  герменевтика не може добитися успіху у своєму підході, 

оскільки  питання виникнення релігії як поняття не є першим питанням.  Стає 

очевидним, що феноменологія релігії передбачає, або наперед уявляє (preconceives) 

Релігію як те, що  є єдністю і сутністю релігії/(ій) і релігійних явищ. Крім того,  

феноменолог релігії припускає, що Релігія, як об'єкт,  може бути належним 

чином підведена під   явища священого релігії/(ій), як те, що об'єднує, і є 

загальним для всіх релігійних явищ.  

Крім того, хоча феноменологія релігії є прагненням уникнути цього 

законного заряду матеріалізації Релігії як об'єкта [205, 4], є необхідним для   

отримання  попереднього значення,  поставити поняття  релігії під сумнів і «заземлити». 

Н.Смарт, наслідуючи ідеї  Е.Гусерля,  вважає, що слід розрізняти 

об’єкти, які є реальними,  і об’єкти, які існують. У цьому сенсі Бог є 

реальним для християн, незалежно від того, існує він чи ні . Релігія досліджує 

«реальне», а наука – «існуюче». Близьким до цих міркувань є і підхід 

В.Дильтая - засновника сучасної герменевтики. Смарт, зокрема, акцентує 

характерне для Дильтая відокремлення релігійних світоглядів (сутність яких 

полягає в тому, що ставлення до «незримого» визначає собою розуміння 

дійсності, оцінку життя і практичні ідеали) від науки, яка спрямована на 

«видиме». 

 Глибоко усвідомлюючи той факт, що поява феноменології 

знаменувала припинення жорсткого протистояння наукового і 

апологетичного підходів до опису релігії, Н.Смарт доводить, що засвоєння 

здатності до наукової рефлексії телеологічною свідомістю, з одного боку, і 
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зниження тиску релігійного авторитету на  інтелектуальну діяльність, з 

іншого, забезпечили можливість «дистанціюватися від власної 

особистісної позиції, що дозволило досліджувати релігію доброзичливо і 

водночас об’єктивно» [187,9]. 

       Далі акцентуємо найбільш близькі Смартові контексти.  

          Це, передусім, творчість Рудольфа Отто. Беззаперечним є  той факт, 

що представлена Р.Отто категорія «святості», а також різні похідні від неї 

терміни, як справедливо зазначає Г.Гофман,   «стали словами-ключами,  

майбутніми своєрідними «маркерами» прибічників феноменології релігії» 

[98, 131]. Віддаючи належне  його фундаментальній праці  «Священне», 

Смарт зазначає, що саме завдяки їй  феноменологічний підхід мав 

неабиякий вплив на наукове релігієзнавство. Доконечну формулу Отто для 

опису священного - «mysterium tremendum et fascinans»  («таємниця, що 

приводить до тремтіння і заворожує»)  - Смарт вважає вдалою, і  широко 

використовує її. Проте висновує, що вона не здатна охопити весь досвід. 

Немає жодної причини, чому не може бути більше, аніж один основний 

досвід в релігії,  висновує він,  розглядаючи  нуминозний досвід як один із 

них. Намагання Отто зробити нуминозний досвід універсальним і 

центральним Смарт пояснює  тугою за есенціалізмом. Більш того, якщо всі 

релігійні переживання знаходяться в глибині душі, то відмінності між 

релігіями дуже важко пояснити. Зрештою Смарт намагається показати, що 

його гіпотеза про декілька основних рис (чи форм)  релігійного досвіду має 

значну пояснювальну силу. 

        У своїх наукових розвідках Смарт  широко спирається на погляди 

творця класичної феноменології релігії Ґерардуса ван дер Леува, проте 

також розширює царину його дослідження, виходячи  за межі релігійних 

світоглядів. Смарт вказує на спірність розуміння феноменології Леувом як 

такої, що нічого не знає про історичний розвиток релігії і шукає позачасові 

сутності релігійних феноменів. Безумовно, така робота потрібна, але вона 

має включати класифікацію типів релігійних змін, тобто темпоральні 
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послідовності (як це, утім, зробив М.Вебер). Класифікація й історичні 

методи та висновки не є несумісними, наголошує Смарт. 

           В цьому зв’язку Смарт посилається на ідеї Р.Петтацоні з його 

заклопотаністю проблемою методу і критикою різкого протиставлення 

феноменології та історії. Петтацоні вважає, що перша не може існувати без 

історичної науки, наприклад, історії, філології, археології, але, що вона 

поставляє вченим в галузі історії почуття  значення релігійного,   яке вони 

виявляють. Ця точка зору була також більш активно підтримувана 

шведським вченим Г.Віденгреном. В деякій мірі, вивчення релігії 

постраждало від бар'єрів між дисциплінами, і цей факт набуває все 

більшого визнання – історія і феноменологія релігії мають працювати 

разом, висновує Смарт. 

         Водночас, на противагу М.Еліаде, він вважає недоречним починати з 

протиставлення сакрального і профанного як відправної точки 

систематичної феноменології, або «граматики релігії» [88, 157]. Вивчення 

релігії, як наголошує Н.Смарт,  має бути множинним, феноменологічним і 

аспектним,  і аби просунутися далі, ніж це вдалося М.Еліаде (герменевтика 

якого, на думку Смарта, виявилася обмеженою) слід вирішувати  широке 

пояснювальне завдання (explanatory task). 

        Слід вказати, що загалом Смарт дуже високо оцінював доробок 

М.Еліаде як релігійного мислителя, котрий  побачив узгодженість у різних 

народних релігіях минулого. Але схема, яку він розробив, що включає 

важливі матеріали і концепції з історії релігій, навряд чи відповідає  

панівним напрямкам буддизму (оскільки передбачає  Божественну Істоту, 

що лежить за нею). Як наголошує Смарт,  еліадівська пояснювальна схема 

( і, зокрема, такі  його конструкти   як «ієрофанія», «збіг протилежностей», 

«вісь  світу» і «homo religious») має більше спільного з богоспрямованими 

(у тому числі й «архаїчними») релігіями, ніж  з порожнечею і 

несубстанційністю Тхеравади та провідних напрямків Махаяни. 



 53 

         До того ж, суто  герменевтичний в еліадівському сенсі метод 

передбачає значно глибше проникнення або вчування), аніж емпатія  

сучасної західної феноменології і, зокрема, Смарта. Смарт вважає, що  

глибоке проникнення  може бути представлено  простою зрозумілою мовою 

і у звичайних феноменологічних категоріях. І це цілком відповідає 

методологічним принципам феноменології як такої, що є антиметафізичною 

у тому сенсі, шо відмовляється від метафізичного  жесту проникнення 

вглиб. 

        Слід зауважити, що, як зазначає А.Л.Богачов, герменевтика, радше, є 

практикою розуміння, а не методологією, адже метод передбачає абстракцію 

об’єкта. Натомість проекти загальної герменевтики як Ф.Шляєрмахера, так і 

В.Дильтая, попри весь свій методологізм, шукали об’єктивний сенс у 

відтворенні переживань психологічного суб’єкта, які, втім, не 

об’єктивуються. Не випадково Е.Гусерль був переконаний, що шлях 

В.Дильтая – це шлях історицизму, на якому неможна досягти 

загальнозначущої істини. В контексті переосмислення цих проектів 

з’являється і висновок Г.Г.Ґадамера про досвідний характер будь-якої 

істини, тобто про герменевтичність істини.  Адже поняття досвіду  

передбачає виявлення істини навіть як данності для окремого суб’єкта, 

філософська ж герменевтика потрактовує досвід як самовиявлення досвіду. 

Смарт також,  як ми побачимо, з притаманною йому герменевтичною 

чутливістю, застосовує феноменологічний метод для аналізу типів 

релігійного досвіду крізь призму феномена досвідчування (коли досвід 

постає як подія, в якій виявляється процес, що в ньому артикулюється і 

утворюється смисл).  

             У своєму центральному дослідженні з феноменології  і «брекетингу» 

(взяття в дужки, або тимчасового призупинення власних поглядів) - 

«Феномені релігії» - він підсумовує свою позицію, згідно з якою 

феноменологія є спробою вільного від оцінювання описування релігії, 

зазначаючи, що запобігає до феноменології як  дескриптивного методу, який 
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не має потреби бути в строгому сенсі типологічним. Утім спробу дослідити 

формальні моделі (або патерни) і структури можна розглядати як один з 

аспектів типологічної процедури. Ми маємо розрізняти патерни – висновує 

Смарт; «феноменологія релігії намагається змалювати   різноманітні 

патерни, і це важливо» [182, 297].   

            Аби дослідити різні патерни Смарт  і обирає форму вимірів 

(dimensional  shape). Пропонуючи повністю виключити з визначення релігії  

проблему  буття Бога,  він виокремлює  «виміри» (аспекти, характеристики), 

за якими слід аналізувати феномен релігії (за що йтиметься детальніше у 

четвертому розділі роботи): догматичний (доктринальний) і філософський 

вимір; міфічний або наративний; етичний і правовий; ритуальний і 

практичний; досвідний і емоційний; соціальний і організаційний; 

матеріальний і художній. Слід також зауважити, що в деяких останніх 

працях Смарт вказує на необхідність додати до цих вимірів ще політичний і 

економічний, які утворені різноманіттям політичних і економічних 

стратегій, що присутні в будь-якій  традиції. Роль, функціонування і 

трансформація якогось з аспектів залежить від наявності й активності інших 

елементів, так як всі вони взаємодіють.  

             Феноменологію релігії (поряд із соціологією)  ранній Н.Смарт  

характеризує як, передусім, описову релігієзнавчу дисципліну, тобто  

дескриптивний підхід до релігії. Описове дослідження релігії, на його 

думку, має пріоритет стосовно пошуку істини, адже  неможливо шукати 

істину без розуміння.   Показово, що вчитель Е.Гусерля  Ф.Брентано 

застосовував термін «феноменологія» у контексті дескриптивної психології. 

Для позначення філософського напряму і методу цей термін, нагадаємо, був  

впроваджений Гусерлем. В процесі обґрунтування і леґітимації 

дескриптивного методу феноменологія приходить до висновку, що описання 

відіграє основну роль у будь-якому пізнанні; описання і розуміння, що 

базується на ньому і завжди передує поясненню, є універсальними 

способами наукового пізнання  (а не лише гуманітарного пізнання - на 
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відміну від пояснення у природничому дослідженні - як це вважали, 

наприклад, неокантіанці та Дильтай).  Водночас для пізнього Смарта, поряд 

із зазначенням значущості дескриптивного методу, є характерним 

акцентувати вагомість типологічної  феноменології. 

        Варто також вказати, що Н.Смарт відсторонюється від методології 

есенціалізму, спрямованої на встановлення сутності релігії, а також від 

функціоналізму, що пояснює релігію через її функції, пропонуючи тим 

самим особливий варіант феноменологічного підходу, з особливою увагою 

до релігійного досвіду і  символізму  [88, 153]. Тому не випадковими є 

звернення Смарта до філософії символічних форм Е.Касирера та його 

учениці С.Лангер.   Його метод спрямований на розкриття тих форм буття 

релігії, які є даними емпірично, і передусім – соціально-емпірично, у 

практиці життєдіяльності суспільства, а отже є емпіризмом через звернення 

до первинних джерел людського досвіду і вірувань (і це відповідає 

методологічним настановам феноменології, яка багато чого запозичає з 

емпіризму).  Питання ж про істину є питанням, про яке не запитують, а не 

питанням, яке залишається без відповіді, - висновує Смарт, проголошуючи 

ідею методологічного агностицизму. 

           Зазначимо, слідом за О.М.Красніковим, існування того загального 

стану розвитку релігієзнавства в Англіїі і Шотландії, який через спротив 

церковних і теологічних кіл носив світський, а подекуди антиклерикальний і 

антитеологічний характер. Отже багато хто з англійських і шотландських 

дослідників релігії дотримувалися поглядів, які Т.Хакслі  позначив терміном 

«агностицизм», а ті, хто належав до тієї чи іншої християнської конфесії, 

«укладали в дужки» свої релігійні переконання і орієнтувалися не на 

церковні та теологічні авторитети, а на вищі досягнення європейської 

філософії і науки. Як висновує Красніков, «нормою релігієзнавчих 

досліджень вважається принцип «методологічного агностицизму»[58] і сама 

полеміка щодо доречності використання цього принципу не актуальна, так 

як демонструватиме лише деяке відставання від західного релігієзнавства.  
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         Проект світського релігієзнавства Смарта полягав в тому, щоб 

використати концептуальний апарат філософії релігії та релігієзнавства для 

вивчення всіх найбільш значущих, поширених і впливових ідеологій світу - 

як релігійних, так і світських. За задумом Смарта, наукове вивчення релігії,  

що осмислює все різноманіття «символічного життя» людства і широко 

використовує порівняльний аналіз,  може виявитися ефективним у 

дослідженні найбільш значущих ідеологій сучасного світу. Наукове 

релігієзнавство може бути корисним і для вироблення нового світогляду, 

який враховував би як різноманіття сучасного світу, так і потребу цього 

світу в загальних, об'єднувальних поглядах. 

       Таким чином, критикуючи суто теологічний підхід до визначення 

релігії, Смарт ставить перед релігієзнавством як власне науково-дослідні, 

так і філософсько-світоглядні завдання. Представляючи   свій проект, він 

зазначає, що сучасне релігієзнавство поряд з вивченням традиційних 

віросповідань має звернутися також до розгляду світських символів і 

ідеологій - націоналізму, марксизму, демократії, які часто змагаються з 

релігією і в той же час в якомусь важливому сенсі самі є релігійними. 

Відтак, сучасне вивчення релігії  і світоглядів «сприяє осмисленню 

світоглядів, як традиційних, так і світських, які є двигуном соціальної та 

моральної спадкоємності та зміни, тому воно має дослідити вірування і 

почуття, а також прагнути зрозуміти те, що існує в головах людей. Те, у що 

люди вірять, є важливим аспектом реальності безвідносно до того, чи є воно 

істинним чи ні» [194,1-2].  

      Певна річ, залучення феномена світогляду для аналізу суті  релігії не є 

новацією Н.Смарта. Вкажемо, передусім, на концепцію релігії Е.Фрома, 

котрий поєднав ідеї психоаналізу і марксизму, в якій релігія постає як 

загальнолюдський феномен, що відбиває іманентну людині потребу в 

світогляді і об’єкті поклоніння. Ототожнивши релігію із світоглядом взагалі, 

він пов’язує її не лише з традиційними релігійними віруваннями, але й з 

філософськими системами, соціально-політичними доктринами, етичними 
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вченнями,  Відтак, у Фрома ми бачимо розширене тлумачення поняття 

релігії, що поширюється на будь-які концептуальні системи, що стосуються 

людського існування.   

      Водночас Смарт вказує і ті загальні позиції, які повинен зайняти 

дослідник при реалізації  проекту аналізу світоглядів. Аналітик світоглядів 

повинен боротися на два фронти. Праворуч знаходяться ті «традиційні» 

віряни, які розглядають безпристрасний і безоціночний опис вірувань як 

підспудну загрозу вірі. Ліворуч - ті дослідники, які вважають релігію чимось 

ірраціональним, що має бути пояснено як різновид проекції. Смарт виділяє  

ті характеристики сучасного релігієзнавства, які створюють умови для 

вирішення такого завдання. По-перше, воно плюралістичне, займається 

багатьма релігіями і світськими світоглядами. По-друге, воно відкрите в 

сенсі вивчення систем вірувань і символів, що знаходяться за межами 

традиційних релігій. По-третє, воно розглядає світогляд як історично, так і 

систематично, прагне за допомогою «структурованої емпатії» (тобто, 

залучаючи феноменологію) стати на точку зору вірян. По-четверте, воно 

здійснює тематичні порівняння, які допомагають висвітлити окремі 

традиції. По-п'яте, воно поліметодичне, використовує багато методів з 

різних дисциплін - історії, історії мистецтв, філології, археології, соціології, 

антропології, філософії і т.д. По-шосте, воно прагне показати владу 

релігійних ідей і практик, а також їхні взаємини з іншими аспектами 

існування людини. По-сьоме, воно може створити умови не тільки для 

розуміння світу і розмаїття систем вірувань, але також і для особистого 

пошуку духовної істини [194, 19]. 

      За висловом Смарта, філософія світоглядів має бути реалістично 

пов'язана з дійсно існуючими світоглядами. Вона повинна здійснювати 

аналіз структури та історії  різних світоглядних систем. Смарт проводить у 

зв'язку з цим аналогію з філософією науки, для якої виявилося дуже 

благотворним співробітництво з історією науки. На основі історії і 
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порівняльного вивчення релігій можна прийти до пізнання певної логічної 

структури цих систем. Іншими словами, може стати зрозумілим характер 

зв'язку між різними вимірами релігії і між різними доктринальними 

компонентами. 

       Для того, щоб адекватно функціонувати в рамках «філософії 

світоглядів», історія релігії має стати дослідженням «граматики жесту і 

символу». Порівняльне вивчення релігії і світських ідеологій можливе тому, 

на думку Смарта, що вони мають деякі загальні фундаментальні 

властивості:  релігії і світські ідеології демонструють тісний зв'язок між 

теорією і практикою; вони не є безпосередньо верифікованими; вимагають 

повної залученості й прихильності; пропонують пояснення людської історії; 

припускають етичні принципи; мають вчення про природу людини; можуть 

зазнавати певний розвиток в ідейному і практичному планах; володіють 

есхатологічною орієнтацією; мають космологію; володіють теорією  

генезису релігії. Якщо ж коротко охарактеризувати те загальне, що робить 

можливим зіставлення релігій і секулярних світоглядів, то можна зробити 

висновок, що як релігії, так і ідеології спрямовують людину щодо сенсу 

життя.  

      Феноменологічно визначивши найважливіші даності буття релігії, 

назвавши їх вимірами або аспектами, Смарт вважає, що цього цілком 

достатньо для експлікації  релігії як світогляду. Він упевнений, що  такий 

підхід  усуває необхідність додаткового виведення дефініції релігії і може 

бути успішно залучений не лише до виявлення та розуміння релігій, а й до 

вивчення світських ідеологій. Застосування цього підходу до вивчення 

секулярних ідеологій  демонструє, що вони виявляють характерну схожість 

з релігіями. Найбільш показовими, згідно Смарту, в цьому відношенні є 

націоналізм, марксизм і науковий гуманізм. 

              Окремою увагою Смарт охоплює методологічні проблеми 

феноменологічного дослідження, звертаючись, зокрема, до Гусерлевих  
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понять «epoche» та «ейдетичне бачення», і будує  типологію релігії, що 

складається з шести вимірів  (пізніше модифіковаих і розширених до семи, а 

згодом  - восьми), за якими феномени релігігії  (в їх динаміці) 

класифікуються.. Аналіз різновидів релігійних досвідів (нуминозного і 

містичного),  з’ясування засновків «динамічної типології релігії», в якій 

феноменологія і історія будуть належним чином поєднані, є для Смарта 

найважливішою проблемою в контексті розгляду перспектив 

кроскультурного дослідження. Вимога динамічного аналізу світоглядів 

зумовила розгортання Смартом поняття «перформативного акту» Дж.Остіна 

як більш загальної категорії, ніж ритуал, міф і священне. 

 Філософія релігії (розширена до філософії світогляду) є для Смарта 

верхнім поверхом будівлі, середнім поверхом якої є порівняльній та 

історичний аналіз релігій та ідеологій, а нижнім, засадничим – 

феноменологія, не лише релігійного досвіду і дії, але й символічного життя 

людини в цілому. 

Аби легітимізувати феноменологію як основоположну тенденцію, 

котра задає напрям новому оформленню релігієзнавства, слід вказати також 

на таку її настанову: дослідник виявить себе феноменологом, коли, 

дивлячись на об’єктивні факти, які подані як результат позитивного 

наукового дослідження, поводитиметься чужинцем. Адже феномени закриті 

не лише теоретичними упередженнями і різними акцентами у розумінні 

істини, але вже до того – притаманним нашій культурі базисом абстракцій, 

так би мовити, поверхні проекцій, від якої відштовхуються всі поняття, 

якими оперують теорії і оцінки. Цій позиції цілком відповідають заклики  

феноменології релігії Смарта: уявити себе аутсайдером; говорити з позицій 

аутсайдера.  

 Проте перевагу він віддає «інтуїціоністському» підходу Х.Д.Льюіса та 

Р.Отто, в якому на перший план виходять концепти нуминозного та  

споглядальної інтуїції, акцентуючи водночас, що «релігія дійсно змушує нас 

до «сприйняття світу «як» [193, 392].  
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Тепер, коли ми розглянули основні настанови Смартового 

феноменологічного підходу, нам стане зрозумілішим його визначення 

феноменології. У глосарії до «Вимірів священного...» віднаходимо таке 

визначення: «феноменологія - (1) намагання через інформовану емпатію  

уявити  досвіди і вірування інших з їхньої точки зору,  що передбачає 

призупинення  (підвішування) власних оцінювань; (2) морфологія або 

класифікація типів релігійного феномена» [182, ххш]. Феноменологічний 

аналіз має виокремити різні релігійні досвіди і вірування, зрозумівши ступінь 

їх інтерпретації в описі (оскільки не існує такої речі, як неінтерпретований 

досвід), визначити їх місце  у культурному середовищі і усвідомити їх 

екзистенційний сенс. 

Зрештою Смарт захищає метод    «взятих у дужки вражень»  коли 

схильності, настанови, почуття і емоції  віруючих поміщаються у взяту в 

дужки свідомость дослідника. Хоча це не дає сукупного існування об’єкта у 

сукупному вираженні  релігійних почуттів, проте саме це є кроком до 

методу, який, наслідуючи Ґ. ван дер Леува, Дж.Кокс називає емпатичною 

інтерполяцією. Утім, на відміну від Кокса,  дослідження Смарта ґрунтується 

на «агностичному» ставленні до претензій на істинність тих чи тих 

релігійних спільнот. 

Деякі вчені,  обговорюючи   питання філософської теології,  воліють 

називати себе «агностиками», а не «атеїстами», тому що вони були більш 

вражені    узагальненим філософським скептицизмом або занадто простим 

розумінням вислову К.Попера про те, що ми ніколи не зможемо перевірити 

теорію, але тільки спростувати її. 

Аналіз методологічного агностицизму Н.Смарта вимагає констатації 

того факту,  що перед дослідником релігії неминуче постає необхідність 

методологічного вибору між позицією, яку західні дослідники позначають 

нейтральним терміном «religionist» (у звичному перекладі - «релігієзнавець», 

що бере до уваги метафізичне)  і редукціонізмом (що методологічно 

виключає метафізичне) та  методологічним агностицизмом ( у тому значенні, 
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яке йому надавав Смарт). Якщо ці підходи сформульовані на науковому 

рівні, то релігієзнавство – за підтримки герменевтичного підходу - здійснює 

наукове вивчення релігій, сподіваючись на краще розуміння між різними  

релігійними спільнотами, між  релігійними та нерелігійними групами у 

локальних, національних, міжнаціональних і глобальних масштабах; 

редукціоністський підхід може бути суголосним з наданням меншої вартості 

ролі релігійного в соціальній сфері (в той час як релігієзнавчий підхід не 

дотримується таких ідеалів); методологічний агностицизм займає серединну 

позицію і практично виглядає включеним   у гонитву за утвореними на 

нейтральному ґрунті ідеалами  гармонійного суспільства,  в якому 

індивідуальне і публічне можуть зустрітися. Попри те, що деякі дослідники 

(приміром, А.Брук) вживають поняття агностицизму і атеїзму як 

взаємозамінні, слід зауважити, що здебільшого агностика не  вважають  

атеїстом, адже він не виносить негативного судження про існування Бога.  

Водночас вартує уваги висновок М.Шахнович, яка зауважуючи, що у 

сучасній літературі поняття «атеїзм» позбавлене визначеного змісту, 

зазначає,  що у християнській традиції «атеїст – це, передусім, той, хто 

заперечує безсмертя душі і божественне провидіння, той хто проголошує 

свободу волі людини» [див.: 101].   

За даними Оксфордського словника англійської мови  (Oxford English 

Dictionary): теїзм є "віра в божество або божества" і "віра в єдиного Бога як 

Творця і верховного правителя Всесвіту." Атеїзм є "невіра , або відмова в 

існуванні Бога». Агностицизм є "невідомість,  невідоме, непізнаване." 

(«unknowing, unknown, unknowable»); він  був вигаданий у 1869 р. Т. 

Г.Хакслі, щоб описати його власні переконання щодо нерозв’язності 

проблеми існування, стосовно якої віручі були абсолютно впевнені, що вони 

досягли певного «гнозисау». 

Показово, що Дж.Кокс вважає Н.Смарта найбільш вагомою постаттю у 

відстоюванні методологічного агностицизму і, посилаючись на   критиків 

цього підходу, зрештою  робить висновок про деяку нерелевантність 
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методологічного агностицизму, що приймає форму ліберальної теології [див.: 

133].  Спробуємо детальніше розібратися  в суті позиції Смарта.  

Передусім зазначимо, що хоча, скептицизм здебільшого вважають 

суперечливою і самоспростовною позицією, утім вона притаманна, 

безперечно, не лише англійцям і шотландцям, а більшості дослідників, у 

тому числі й Е.Гусерлю. Водночас майже на підсвідомому рівні філософам 

притаманне несприйняття скептицизму самого по собі, а тим паче 

агностицизму, який, якщо прямо не випливає з першого,  то принаймні 

логічно домислюється. Як інакше можна пояснити те, що навіть історію 

скептицизму завершують якщо не тріумфально Р.Декартом, то співчутливо 

Д.Г’юмом, дорікаючи також Кантові за «річ у собі»?  І хоча, Л. Вітгенштайн, 

приміром,  відкидав позицію скептицизму як філософське безглуздя і тому 

ніяк не міг сформулювати скептичний парадокс,  сучасна наука є більш 

скептичною і релятивістською, ніж будь-коли. Діапазон філософських 

доктрин,  не чужих агностичним висновкам, доволі широкий – від 

неопозитивізму до феноменології, екзистенціалізму, прагматизму тощо. Їх 

агностицизм обумовлений не лише причинами гносеологічного порядку, 

внутрішньою логікою, але певною мірою і традицією, що сходить до Г’юма і 

Канта.  

 Кантіанська революція у розумінні природи і структури пізнання як 

«об’єктивної суб’єктивності», критика субстанціалістського підходу («я» і 

«світ» тепер не сутності, а відношення), органічно пов’язана з 

«агностицизмом» (як визнанням принципової непізнаванності певних 

фрагментів реальності), відлунням відбилась у концепції «чистої 

інтенційності свідомості» Гусерля з його «epoche». І такий агностицизм нам 

потрібен, бо він найбільш послідовно передбачає загальну методологічну 

вимогу критичного розгляду й інтерпретації реальності. 

До того ж агностицизм, за справедливим висновком Н.С. Автономової, 

не є неодмінно ірраціоналістичною позицією, оскільки він передбачає 

виправлення даного обмеженого знання з позицій іншого типу знання, 
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іншими словами, агностицизм припускає лише такого роду межі незнання, 

які розум ставить собі сам, незалежно від будь-яких надприродних сил.  

Доречно згадати, що феноменологічна редукція є лише різновидом 

класичного скептичного аргументу. Не випадково Гусерль неодноразово 

згадує про зв’язок феноменологічної редукції як з античною έποχή , так і з 

Декартовим методом універсального сумніву. Показово, що i для Ч.Пірса 

відмінності між агностицизмом і феноменологічною установкою не є  

важливими. Всі методи дослідження для нього – ніщо інше, як засоби 

посилити віру, яким надається статус методів;  вони мають радше 

психологічне, ніж гносеологічне чи онтологічне підґрунтя. 

 На що ж спрямоване феноменологічне epoche?  Еpoche – «не логічна 

розвага скептика, як справедливо зазначає К.Свасьян, а катарсис свідомості  з 

метою пошуку сенсу як такого [86, 111]. У Гусерля кантіанська  заборона на 

сутність обернулася на «заборону на  існування, і сутнісне пізнання 

виявилося в становищі своєрідного перевернутого агностицизму [86, 187].  За   

Гусерлем, сутність epoche полягає у «вимкненні» або «взятті в дужки» 

головної тези природної установки, в силу якої реальний довколишній світ 

завжди даний мені як дійсність. Це «взяття в дужки» носить тимчасовий 

характер і має чисто методичний і евристичний сенс; мова не про відмову від 

знань, а про спробу повернутися до них з  позицій їх засновків.  

 До того ж феноменологічна установка має розглядатися як варіант 

критичної установки, тобто  як вимога засновків істинності того, що 

приймається на віру. Граничним же вираженням критичної установки, що  

характеризує здоровий глузд, який передбачає можливість хибності, є 

принцип радикального сумніву Декарта.  

Слід зазначити, що акцентування Смартом позиції методологічного 

агностицизму  відбувалося  в ситуації резонансних дебатів щодо підходу М. 

Еліаде, якого  прибічники атеїстичної методології звинувачували у 

некритичному припущенні  існування трансцендентних референтів 

релігійного дискурсу (віри).  Водночас,  Смарт, сприйнявши теорію Еліаде як 
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значущу, плідну і вражаючу, виокремлює, проте, певні  недоліки його 

підходу:  

- не  вистачає бачення антропологічної, соціологічної та економічної 

функцій релігії;  

- не запропоновано граматики символічної поведінки, яка б стосувалася 

не тільки традиційних релігій;  

-  не побачив за полярністю сакрального та профанного більш широкої 

полярності між тим, що викликає емоційний заряд та його ритуальний 

супровід, і тим, що його не викликає; 

-  демонструє надто вибіркове ставлення до джерел дослідження, деяку 

зневагу до міфічних і символічних аспектів секулярної поведінки; 

- ставиться до наукового напряму досліджень як здебільшого 

редукціоністського. 

 Не сприймав Смарт і самого протиставлення сакрального профанному 

як відправної точки систематичної феноменології (або граматики релігій), а 

також і еліадівського розуміння священного. 

Варто зазначити, що принцип методологічного агностицизму був  

проголошений Н. Смартом  також на противагу методологічному атеїзму тих 

дослідників (приміром, Д.Вібе, Р.Сігала та ін.), котрі вбачали у залученні 

теології до вивчення релігії можливість його «зараження». У праці «Феномен 

релігії» об’єктом критики Смарта стає «методологічний атеїзм» і 

інтерпретативний проект П.Бергера, позицію якого Смарт характеризує як 

«погану науку», зазначаючи, що релігію  можна вивчати сциєнтично  і без 

Бергерового натуралізму, як і без теологічного надприродного. Адже 

феноменологічний дискурс свідчить, що теології, інкорпоровані в релігію,  

також мають бути «взятими в дужки». Агностик, на відміну від теїста і 

атеїста, не вирішує питання, чи існує Бог. Будь-якій претензії на доконечну 

істину, має передувати словосполука «може бути»; у вирішенні  проблеми 

істини найкращою інстанцією, якої ми можемо досягти, є певна 

правдоподібність. Проте, ми маємо зазначити, що  П.Бергер  дійсно є одним з 
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основоположників теорії секуляризації в 60-х рр, якому належать досить 

цікаві думки про «кризу правдоподібності» в релігії   (книга «Священна 

завіса »), коли зміст релігії стає відносним і не до кінця достовірним; 

достовірність тепер повинна бути взята з суб'єктивного свідомості , оскільки 

її вже не можна запозичувати з зовнішнього світу Згодом же Бергер. 

відмовився від секулярної концепції і натомість висунув теорію плюралізації, 

стверджуючи, що епоха постмодерну становить серйозний виклик для 

традиційних релігій, однак це виклик іншого характеру, відмінний від 

виклику секуляризації [6, 9]. П. Бергер вважає, що релігійний плюралізм має 

важливий вплив на суб'єктивне переживання релігії, оскільки вона перестає 

сприйматися як щось само собою зрозуміле, як це було протягом тривалого 

періоду часу; плюралізм руйнує такий тип гомогенності  і релігія, яка є 

результатом вибору, стає більш особистісною [118, 23] .  

Але повернемося до Смарта, який, опонуючи П.Бергеру,   віддавав 

перевагу терміну «методологічний агностицизм»,  суть якого американський 

релігієзнавець Р.Маккатчеон, резюмує наступним чином: «Не знаючи, як 

Всесвіт дійсно організований - не знаючи, чи він був взагалі організованим  - 

дослідник релігії прагне не встановлювати якусь позицію у відповідь на це 

питання, але описати, здійснити аналіз і порівняння позицій, які займають  

інші» [157, 216-217].  Таким чином, ідея, що вчені мають прийняти 

нейтральний, вільний від оцінювання підхід по відношенню до вивчення 

релігій і обмежувати своє завдання описом, класифікацією і порівнянням 

релігійних явищ, стала домінувати у  релігієзнавстві. Так усвідомлена релігія 

постає автономною цариною, такою, що має свою власну «внутрішню 

логіку». 

Звичайно, ніхто не  є агностиком поведінково. Коли ми діємо в світі, ми 

будемо діяти, як ніби є Бог чи начебто Бога немає, тому за замовчуванням ми 

маємо зробити вибір, якщо не інтелектуально то принаймні поведінково. «У 

цьому сенсі, я вважаю, що немає Бога, і я живу  відповідно своїм життям, що 

робить мене атеїстом. Іншими словами, агностицизм це інтелектуальна 
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позиція, твердження про існування чи неіснування бога і наша здатність 

знати  це з упевненістю, тоді як атеїзм - поведінкова позиція, із заявою про 

те, що ми робимо припущення про світ, в якому ми перебуваємо» [181, 11], - 

пише у  своїй книзі «Віруючий розум»   М.Шермер.  Тягар доведення лежить 

на віруючих, щоб довести існування Боже, а не на невіруючих, щоб 

спростувати це.  Отже агностицизм з цієї позиції відноситься тільки до 

знання, в той час як теїзм / атеїзм відносяться до віри. 

Певна річ, не всі вчені сприймають позицію методологічного 

агностицизму. Приміром, німецький професор Г.Зайверт висловив думку про 

те, що методологічний агностицизм, що був запропонований ще в середині 

XIX століття Е. Дюркгаймом, необхідно сьогодні замінити «методологічним 

натуралізмом», використовуючи методологію М.Еліаде, який дозволяє 

кожній релігії «говорити про себе»  своєю власною мовою в релігієзнавстві. 

На щорічній конференції Європейської Асоціації релігієзнавців (EASR) в 

2007 р. у Бремені заключна промова  Зайверта  «Теорія і ідеологія в 

релігієзнавстві» була присвячена саме цьому питанню.  Проте більшість 

дослідників дотримуються інших проглядів. 

Цікаве спостереження зробив  Е.Еванс-Прічард: хоча Ч.Тайлор і 

виховувався в середовищі квакерів, Дж.Фрезер - пресвітеріан, 

Б.Малиновський - католиків, а Е.Дюркгайм, Л.Леві-Брюль і З.Фройд вийшли 

з єврейської традиції, крім одного чи двох винятків, найбільш впливові 

дослідники релігії були під час написання своїх основних робіт агностиками 

або атеїстами [див.: 108]. 

З цього приводу П.Костилев справедливо зазначає, що сучасному 

релігієзнавству властиве базове методологічне положення, що розводить 

сферу науки зі сферою істини; адже атеїстична або ж теїстична позиції, 

заявлені в якості попередньої умови наукового роздуму, миттєво виводять 

роздум за межі релігієзнавства, а можливо, і за межі науки як такої. Інші 

назви цього методологічного положення - методологічний атеїзм 

(агностицизм), утримання від онтологічних суджень, принцип виключення 
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трансцендентності, - в рівній мірі виявляються об’єктами некомпетентної 

критики, тоді як, поза цього методологічного положення ніяке наукове  

релігієзнавство неможливе  [56, 22]. 

Не випадково, багато дослідників релігії приєднуються до Смарта  в 

бажанні позбавити (чи навіть врятувати) академічне релігієзнавство від 

захоплення християнським істеблішментом, тому що залежніcть 

релігієзнавства від  теології перешкоджає відкритості позиції дослідника. 

 Проте ми маємо брати до уваги той факт, що якщо    у своїх ранніх  

працях [див., наприклад:  190]   Смарт наполегливо радив дотримуватися при 

вивченні релігійних явищ позиції методологічного агностицизму (винесення 

за дужки дослідником судження про існування чи неіснування Бога як умови 

об'єктивності наукового дослідження), то пізніше він все ж зазначив потребу 

в тому , щоб брати до уваги в дослідженні релігії присутність ідеї Бога в 

людському досвіді і віруваннях  [див.:191, 365–378]. На цей факт в еволюції 

ідей Смарта  звертає увагу, зокрема, А.Бронк, який, водночас, зазначає, що 

дослідник завжди більш-менш свідомо залишається частиною складного 

різноманіття, званого культурою, в якій був вихований і до якої сходить його 

дослідницька традиція. Зрештою А.Бронк погоджується з висновком Н. 

Смарта [див.:  190, 158]  про те , що релігієзнавство саме по собі не може, не 

зобов'язане у вихідній точці ані стверджувати, ані заперечувати існування 

надприродного об'єкта релігії (Абсолюту ), тобто спиратися на фідеїстичний 

або атеїстичний  світогляд [10, 97]. 

Проте, інший відомий дослідник творчості Смарта – Х.Курувачіра у 

праці, що стала найгрунтовнішим всебічним дослідженням ідей Сарта як 

філософа релігії,  переконливо доводить, що фундаментальна філософська 

ідентичність «зрілого» Смарта  полягає в тому, що він був постмодерністом,  

котрого видає шалений вплив буддизму, і що його інтерпретація релігійного 

досвіду характеризується епістемологічним релятивізмом і метафізичним 

агностицизмом. Можна погодитися також з Курувачіра в тому, що Смарт 

може  розглядатися як один з кращих представників концепції глобалізації 
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релігії, яка є важливою темою в філософії постмодерну [див.:  149]. Для 

досліджень з феноменології релігії Смарт саме і запропонував такий проект , 

який узгоджується з сучасним характером глобально зорганізованого 

людства. 

 

Висновки до 2.2. 

 Релігієзнавство Н.Смарта являє собою блискуче продовження 

феноменологічної лінії у дослідженні релігій, що зародилася ще у ХІХ ст. і 

продовжує зберігати свій вплив і донині. 

 Звернення до досліджень, що намагаються визначити місце Смарта в 

розгортанні різних етапів (чи типів) феноменології релігії, свідчить про 

існуючі зарахування його  як до дескриптивної,  так і історико-типологічної 

феноменології; як до неофеноменології, так і до феноменології постмодерну. 

До того ж показово, що сам Смарт виділяє у своїх працях декілька типів 

феноменології: діалогічну, кроскультурну, діалектичну (яка згодом 

позначається як типологічна), дескриптивну, історико-типологічну, 

спекулявтину. 

 Викладаючи  суть своєї феноменологічної позиції, Смарт найбільше 

віддає належне і апелює до таких дослідників як Р.Отто (доконечну формулу 

священного якого вважає вдалою, але  нездатною охопити весь досвід), Ґ. ван 

дер Леува (широко спираючись на його феноменологію, проте вбачаючи брак 

класифікації типів релігійних змін), М.Еліаде (високо оцінюючи його 

доробок, проте  вважаючи його пояснювальну схему обмеженою, 

орієнтованою лише на богоспрямовані релігії) та багатьох інших. 

Отже, у перспективі, яку відкриває феноменологія релігії Смарта,  

жодну традицію не можна залишити поза увагою як просто позбавлену рації. 

Смарт вважав, що жодна релігія не містить всієї правди і треба бути 

божевільним, аби вважати, що нема чому вчитися у інших традицій. Скажімо 

на буддизм можна дивитись як на доповнення християнства, зокрема, його 
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етика є більш чіткою і систематичною; привабливість його й у тому, що він 

пропонує такий метод як медитація. 

  Наш час дає нам перевагу жити в усвідомленні численності варіантів 

духовного життя, засадничої нездатності до однаковості; ми завжди маємо 

перед очима  широке поле духовності, необхідне для єдності-через-іншість,  

для поєднання віри і відкритості, для компенсації нашої вузькості, для 

нагадування про нашу фрагментарність. Не випадково  Смарт для означення 

мінливого характеру релігії послуговується  поняттям фрагментів (pieces), 

або частин. Фрагменти постійно взаємодіють, змінюючи один  релігійний 

«колаж», що ввібрав релігійні тексти, досвіди, ритуали тощо,  на інший. 

.     Смарт визначає свій підхід як міжрелігійний, міждисциплінарний, 

заснований  на принципах релігійного плюралізму. Його філософська 

позиція, позначена  як  «методологічний агностицизм» та «м'який  

нерелятивізм», імпульсує  відносини відкритої толерантності, як відмітної 

риси  глобально зорганізованого людства, з його недогматичними формами 

релігійної освіти,  в якому емпатичний  описовий плюралізм має зайняти 

почесне місце. 

 Окремою увагою Смарт охоплює методологічні проблеми 

феноменологічного дослідження, звертаючись, зокрема, до Гусерлевих 

понять «epoche» та «ейдетичне бачення», і будує  типологію релігії, що 

складається з низки вимірів, за якими феномени релігії  (в їх динаміці) 

класифікуються. 

 Хоча Смарта вважають найяскравішим представником методологічного 

агностицизму, ми маємо зважувати на ту еволюцію, що мала місце в його 

поглядах і той факт, що він зрештою прийшов до висновку, що дослідник 

релігії має враховувати  повсякчасну присутність ідеї Бога в людському 

досвіді. 

 

Висновки до Р.П. 
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 Хоча у світовій науці існує ціла низка методологічних шкіл і підходів 

до вивчення релігії, одним із найпопулярніших і запотребованих є 

феноменологічний підхід. У сучасному релігієзнавстві феноменологія релігії 

зберігає значення як дисципліна, а також як міждисциплінарна методологія 

(що пропонує низку процедур дослідження); в цій ролі вона продовжує 

привертати увагу релігієзнавців і  теологів, котрі вбачають в ній можливості 

наукового обгрунтування власних інтуїцій. Евристичне значення  і творчі 

імпульси феноменології релігії  не викликають сумнівів, водночас її межі 

залишаються розмитими.  

 Змальовуючи контекстуальні особливості феноменології релігії 

Смарта, сутнісну амбівалентність та методологічну валідність різних форм 

феноменології релігії, ми послуговувались енциклопедичними статтями, що 

належать Смарту, в яких він докладно окреслює найбільш вагоме коло 

впливових авторів і їх концепцій, що презентують специфіку розвитку 

феноменології релігії. Серед них П.Шантепі де ла Сосе,  Р. Отто,  Ф.Хейлер, 

Ґ. ван дер Леув, М.Еліаде, Й.Вах,  С.Г.Брендон, Р.С.Зенер., Р.Петтацоні, 

Г.Віденгрен та інші. Концепції цих авторів і склали джерельну базу для 

з’ясування наративного контексту, в якому формувалися погляди Н.Смарта. 

Він високо поціновував порівняльну міфологію, зараховуючи певні  

порівняльні дослідження   до типологічної феноменології. Це зумовило 

необхідність звернення, зокрема, до праць М.Мюлера та Ж.Дюмезіля . 

              Опис Н.Смартом  послідовності застосування феноменологічного 

методу Гусерля до області релігійного дослідження, в якому він наслідує ідеї  

Ґ. ван дер Леува,  свідчить,  як феноменологічна ідея, що поєднує певні 

методологічні процедури (опис, інтенційний аналіз, герменевтичне 

витлумачення тощо) обросла також цілком раціональними методологічними 

процедурами  з арсеналу гуманітарних наук. 

 З’ясування  наукового статусу і методологічного значення 

феноменології релігії зумовлює необхідність виокремлення окремих етапів 

(типів) розвитку феноменології релігії, серед яких чи не найвиразнішими є 
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описова, класична і  герменевтична феноменології релігії. Водночас у спробі 

виявлення того наративного контексту, в якому виникла  феноменологічна 

позиція Н.Смарта, ми маємо зважити на позицію К.Ю.Блеєкера (яку приймає 

і О.М.Красніков, і яка  є вагомою для зрозуміння ідей Смарта), в якій поряд з 

описовою виокремлюється типологічна феноменологія, а також 

феноменологія як науковий метод, що використовує правила epoché, 

ейдетичного бачення тощо.  

 Привабливість метода Смарта полягає в тому, що він не зводить 

релігію до якогось одного вчення чи вірування і не постулює той факт, що 

віруючі повністю поєднані  навколо чогось одного. Н.Смарт відсторонюється 

від методології есенціалізму, спрямованої на встановлення сутності релігії, а 

також від функціоналізму, що пояснює релігію через її функції, пропонуючи 

тим самим особливий варіант феноменологічного підходу, спрямований на 

розкриття  буття релігії через звернення до первинних джерел людського 

досвіду і вірувань (і це відповідає методологічним настановам 

феноменології). Його підхід характеризується відмовою покладатися на 

абстрактні раціональні визначення, і це наближує його до традиції англо-

саксонського прагматизму. Дається взнаки також той факт, що Смарт 

глибоко вивчав філософію Дж.Остіна (широко послуговуючись його 

поняттям «перформативного акту»); його праці вступали в діалог з 

британською лінгвістичною філософією.  

Грунтовні дослідження різних  релігійних конфесій i традицій, 

особливо індуїзму і буддизму, що найбільше його приваблювали, вочевидь, 

зумовив те, що Смарт послідовно виступав за перебудову філософії релігії, в 

її традиційному розумінні   в західних академічних колах, аби вона  

включила в себе  аналіз і роздуми над усіма релігіями, а не тільки 

християнством. До того ж ми віднаходимо у Смарта вагомі зрушення у 

змалюванні ідеалу майбутньої релігії. І цей доробок є цінним як для 

феноменології, так і філософії релігії. Адже є підстави вважати, що, як, 

скажімо,  філософія культури має своїм завданням змалювання ідеалу 
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майбутньої культури, так і філософія релігії (погодьмося в цьому з 

пропозиціями стосовно її конструктивного вивчення О.В.Сарапіна) повинна 

мати предметом вивчення можливу, ідеалізовану релігію. І це суголосно 

також завданню феноменології, об’єктом якої є сутність, тобто ідеальний 

умоосяжний зміст явищ, що схоплюється шляхом вбачання сутності. 

 Смарт не  зосереджувався на деталізації антропологічних досліджень 

чи окремих релігійних почуттів, чи міфічного й архаїчного. Особливість його 

підходу в тому, що у фокусі його аналізу – органічний розвиток релігій в 

людському суспільстві, що характеризується певними традиціями і 

інститутами, з одного боку, і  вимірами сакрального, з іншого. Під 

органічним розвитком він має на увазі взаємодію ортодоксального і 

неортодоксального в історичному розвитку традицій, природу яких Смарт 

намагається усвідомити з феноменологічної точки зору, як детерміновану 

майбутніми подіями. Зрештою він розширює предмет дослідження до аналізу 

«світоглядів», залучаючи до нього ідеології (такі як марксизм і гуманізм), що 

мають подібні до релігій характеристики. З’ясування засновків «динамічної 

типології релігії», в якій феноменологія і історія будуть належним чином 

поєднані, є для Смарта найважливішою проблемою в контексті розгляду 

перспектив кроскультурного дослідження. При  цьому чітке усвідомлення  

взаємодоповнюваності синхронії і діахронії, а також  постійне залучення 

напрацювань соціальної і культурної антропології  (Л. Леві-Брюля, К.Леві-

Строса, М.Мосса, В.Тернера, К.Гірца та ін.)  піднімає Смартовий аналіз на 

рівень кращих взірців структуралістського підходу. 

Запроваджений Смартом методологічний агностицизм дозволив йому 

класифікувати подібності між світовими релігіями, без необхідності 

звертатися до якогось стандарту, чи  атеїзму. Ця позиція була певним 

компромісом і вигідно відрізнялася як від переконань У.Бреде Крістенсена, 

що всі релігійні явища слід судити за західними, християнськими 

стандартами, так і позиції П.Бергера,    що ми повинні почати наш пошук від 

світської і атеїстичної посилки. Останні підходи призводили лише до 
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висновків, заплямованих упередженістю. Агностична відправна точка у 

вивченні релігій полягає у видаленні "божественного" з рівняння, що 

визначає сутність релігії. При цьому ми зберігаємо його твердо у думці; ми 

беремо трансцендентне в дужки, але  не нехтуємо ним. В іншому випадку 

вчений опиняється в складному становищі, засновуючи свій предмет 

вивчення на його власних стандартах, і судячи  про нього таким чином. 

 

 

Розділ 3.  Специфіка феноменологічного підходу Н.Смарта: основні 

концепти  

 

Аналіз специфіки феноменологічного підходу Смарта передбачає, на 

нашу думку, передусім, осмислення тих  концептів (які здебільшого 

позиціоновані і введені у науковий обіг ним самим), що найкращим чином 

презентують його оригінальні ідеї і відмітні риси його феноменологізування. 

Основоположними принципами феноменологічної процедури стосовно  

аналізу релігій, за Смартом, є: «cтруктурована емпатія» як намагання описати 

релігійні явища, «як вони є, і без втручання наших власних упереджень щодо 

них» [190, 257] і типологічна феноменологія, яка включає в себе: 

«...систематичну типологію форм релігійної віри і практики» [190, 257] . 

Отже ми  почнемо наш аналіз саме з  означених концептів.  

Далі ми маємо дослідити специфіку Смартової типології релігійних 

досвідів, що, безперечно, тематизує поняття досвіду як такого  та похідних 

від нього – експлікованих філософською феноменологією і залучених 

Смартом до аналізу вимірів релігії - концептів «досвідчування»  

(«experiencing») та  «досвідчування-як» («experiencing as»), з якими 

найтіснішим чином пов’язане і поняття «накладання» («superimposition»).  

І, зрештою, подальший аналіз феномена досвіду з необхідністю 

виводить нас на проблему його інтерпретації і зумовлює необхідність 
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звернення до ще одного оригінального поняття Смартового 

феноменологізування – «раміфікації» або «розгалуженої» інтерпретації. 

3.1. Структурована емпатія та типологічна феноменологія як 

основоположні принципи  феноменологічного аналізу релігії 

             Для Н.Смарта, як і для багатьох інших феноменологів, є вагомою  

теза, сформульована, приміром, Л.Барнсом та іншими, що феноменологія 

«прагне збалансувати об’єктивне вивчення світових релігій з емпатичним 

розумінням світогляду віруючого» [116.271]. 

Що ж є емпатія? 

Варто згадати думку, А.Шюца,  котрий, потрактовуючи Е.Гусерля,  

писав, що психічне життя іншого «дається мені не у початковій присутності, 

а  лише у співприсутності, воно не презентується, а аппрезентується... Так 

звана «емпатія» до іншої персони є ніщо інше як аппрезентативне осягнення, 

що схоплює цей сенс» [107, 483-484] . Тобто ми маємо справу із добудовою, 

проектуванням небачимого, «аналогізуючим уподібненням» (кажучи словами 

Гусерля). 

 

  У психології емпатія  здебільшого визначається як здатність поставити 

себе на місце іншої людини, здатність до співпереживання, а також здатність  

визначити емоційний стан іншої людини.  Відомий американський психолог 

К. Роджерс визначає емпатію таким чином: “Бути у стані емпатії – означає 

сприймати внутрішній світ іншого точно, зі збереженням емоційних і 

змістових відтінків. Наче стаєш цим іншим, але без втрати відчуття “наче”. 

Так, відчуваєш радість чи біль іншого, як він їх відчуває, і сприймаєш їх 

причини, як він їх сприймає. Але обов’язково повинен залишатися відтінок 

“наче”: наче це я радію чи обурююсь” [83, 236 ]. Прикметно, що Роджерс 

посилається на валідність поняття досвідчування, або переживання 

(experiencing). І зрештою емпатія – це, скоріше, процес, а не стан; це 

входження в особистісний стан іншого і перебування в ньому «наче вдома». 
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Це акцентування процесуальності емпатії є для нас вагомим в контексті 

Смартового розуміння досвіду у його перебігу, за що йтиметься далі.  

Метод «ейдетичного бачення», який у феноменології релігії 

використовувався для інтуїтивного розгляду сутностей, що лежать в основі 

релігійних феноменів, базувався  саме на емпатії. Смарт  пояснює, що 

ейдетичне бачення є здатністю заглибитись в суть релігійних явищ засобами 

емпатії та інтуїції. Ця емпатія, як він пояснює далі, є свого роду «теплою 

відстанню".  І хоча, на думку Ю.А.Кімельова, таке розуміння може призвести 

до суб'єктивізму в дослідницькій практиці [50, 236 ], можна погодитись з 

Д.Алленом , що «немає проблеми більш значливої для феноменології релігії, 

ніж аналіз ейдетичної редукції й ейдетичного бачення, інтуіції сутностей, 

метода вільної варіації й інших технік, спрямованих для досягнення інсайту,  

що проникає у сутнісні структури і смисли феномена» [111, 7095].  

 Але у цієї проблеми є й інший аспект. Фактор суб'єктивізму сам по 

собі є «об'єктивною реальністю» у будь-якого дослідника. Завдання полягає в 

тому, як зробити суб'єктивне, по-перше, максимально точним, а, по-друге, як 

поставити його на службу науковому релігієзнавчому дослідженню. Можна 

цілком погодитися з висновком І.Козловського [52], що вирішення цієї 

проблеми можливе, якщо релігієзнавець стоїть на позиції принципу 

компліментарності методів. 

Феноменологія релігії Смарта, що містить досить конкретну рефлексію 

над окремими типами кроскультурних реалій, які інтеріоризували релігію, 

фундується  саме на емпатії. Останню він описує, дотримуючись ідеї 

Е.Гусерля про інтенціональність, що давало можливість спостерігати основні 

форми інтенцій вірян. «…Інтенціональність означає те, що нам являє себе 

щось як щось, тобто в конкретному смислі, конкретному образі, структурі 

або правилі» [11, 14].  Інтенціональність, за Смартом, не тільки передбачає 

активне включення у дослідження, а також включає дії спільнот вірян (що 

представлені їх міфами, ритуалами і символами), які мають бути зрозумілі 

для спостерігача настільки,  наскільки  можна досягти справжнього 
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розуміння. Схожі процеси використання емпатії та інтерполяції в досвіді в 

термінах дослідника можна визначити   як інтенційні операції в двох 

манерах: по-перше доступ до значень релігійного життя і практики для її 

прибічників, і по-друге, дослідження  сенсу їх інтенціональності в термінах 

власної культури дослідника. Крок емпатичної інтерполяції, як epoche, має 

бути розглянутий дослідниками як враження, і звідси більшою мірою як  

образ дії, ніж  досвідно обдуманий метод. 

Емпатія (маючи перевагу перед симпатією) - як «вчування у» («felling 

in») - це не тільки прийняття презумпції «аутсайдера» (носія інших 

переконань), погляд на речі його очима і спроба якомога більш адекватно 

висловити індивідуально-суб'єктивне, інтровертивне, «настроєве» ставлення 

віруючого до своєї віри. Але також і готовність «легітимізувати» реальні і 

потенційні наміри чужих дій і вірувань (відповідно до відомої тези В.Бреде 

Крістенсена: «віруючий завжди правий»).   

Ані Ф. Шляєрмахер, ані В.Дильтай ще не використовують поняття 

«емпатія», але певні елементи психологізму й інтуїтивізму в їх герменевтиці 

цілком вписуються в це поняття, хоча й були зовсім далекі філософської 

феноменології початку ХХ століття, яка розроблялася Е. Гусерлем. Відтак, на 

нашу думку, не буде перебільшенням вважати, що Шляєрмахер та Дильтай 

піднесли вчування, емпатію (Einfuhlung)  до рівня методологічного 

філософського принципу. Так, у  герменевтиці протестантського теолога і 

філософа Ф.Шляєрмахера, в якій встановлене розрізнення граматичного і 

психологічного рівней інтерпретації тексту, одне з правил психологічного 

витлумачення постулює необхідність «дивінаційного» (інтуітивного) й 

історичного (порівняльного)  витлумачення. Гасло герменевтики 

Шляєрмахера:  «Розуміти  автора краще,  ніж він сам себе розумів».  

Основою дивінації, натхнення (divinatio) є вчування, вживання в 

індивідуальний зміст (в подальшому назване емпатією). Інтуїція отримує 

свою переконливість тільки завдяки порівнянню, що підтверджує, і, 

водночас, загальне і особливе мають проникати одне в одне, а це можливо  
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тільки завдяки дивінації. До того ж розуміння має ніби два боки: об’єктивний 

і суб’єктивний.  «Вживання в іншого», перевтілення в автора є суб‘єктивно 

дивінаційним розумінням; повною мірою воно може бути застосоване лише 

до «споріднених душ», що передбачає загадкове сполучення душ автора і 

інтерпретатора, їхнє зрівняння. Утім, за Шляєрмахером, задля вживання у 

внутрішній  світ автора необхідно створити умови для  вчування у 

суб’єктивність автора і відтворення його творчої думки  через  процедури 

фіксації змістовного і граматичного планів тексту (об’єктивне розуміння). 

Прикметно,  що питання відповідності змісту чужого психічного життя  

предметній істині    вирішується Шляєрмахером, виходячи з релігійних 

принципів. На противагу Кантовому потрактуванню релігії як моралі, 

Шляєрмахер вбачав її сутність у безпосередній, дорефлексивній інтуїції; 

згодом він назвав цю сутність «чуттям абсолютної залежності». Саме 

релігійність, як справедливо висновує О.І.Предко (з’ясовуючи можливості 

вчування як засобу дослідження релігії у філософії Шляєрмахера), 

«ідентифікуючись як вчуття, визначає не лише індивідуальне життя людини, 

але й людства, Всесвіту загалом» [76]. 

 В.Дильтай запропонував використовувати ідею вчування (емпатії) як 

базовий метод наук про дух, розглядаючи емпатію як граничне підгрунтя 

можливості конституювання об’єктивного гуманітарного знання і створивши 

концепцію емпатичного «переселення» із свого власного життєвого 

контексту в інший світ людських значень. Як і Шляєрмахер, Дильтай 

ідентифікує значення тексту або людської дії із суб’єктивною інтенцією її  

автора. І хоча він і намагався уникнути зайвого психологізму, наголошуючи 

об’єктивно-історичний зміст духу, також проводить думку про потребу в 

«психологічному» рівні інтерпретації.  

 Щоправда, пізніше, в інтересах досліджень історичного процесу, він 

віддав перевагу досвіду (Erlebnis). Проте ці ідеї виявилися вельми 

співзвучними класичній феноменології релігії, оскільки цей релігієзнавчий 

напрям був, як пише О. М. Красніков, «вельми опосередковано пов'язаний з 
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філософською феноменологією і в набагато більшому ступені - з тими 

дисциплінами, на стику яких зародилася філософська герменевтика», а саме : 

біблійної екзегетики, філології, історії, юриспруденції, психології та 

ідеалістичної філософії [57, 117]. 

Загалом же в традиції філософського осмислення емпатії можна 

помітити етапи її методологічного визнання, потім дискредитації і, зрештою 

(зокрема, і у Смарта ) методологічної реабілітації.  

Аналіз Смартового розуміння феномена емпатії вимагає згадати і 

поняття «емпатичної інтерполяції» Ґ.ван дер Леува, котрий зазначав 

необхідність  співпереживання і перенесення самого себе в об’єкт 

дослідження, і концептуальні ідеї В.Бреде Крістенсена, який акцентував 

можливість оживити за допомоги емпатії у власному досвіді те, що є чужим 

для нього, і до чого можна лише наблизитись.  

Ґ.ван дер Леув пише, що «фізик, який бажає вивчити певний об’єкт, 

дійде  вірного рішення, якщо віддалиться від нього. Вчинивши так, він 

отримає можливість ретельно дослідити цей об’єкт, обійти навкруги, 

роздивитись його з усіх боків тощо. Аде психолог чи історик, виконавши ті 

самі процедури і отримавши всі переваги просторово-часового розгляду 

об’єкта, має здійснити спробу проникнути в цей об’єкт. Це зветься емпатією, 

перенесенням самого себе у об’єкт дослідження, співпереживанням  [154, 

401].  Далі, продовжуючи цю думку, Ґ.ван дер Леув зазначає, що обов’язок 

вченого полягає не у підтвердженні причинно-наслідкових зв’язків, які 

жодним чином не можуть бути «пережиті», а у входженні в зв'язний потік 

свідомості. Останній не може бути "пізнаний" через зовнішні методи 

підрахунку, додавання або вимірювання, але здатний бути пізнаним лише 

зсередини. Учений має дозволити цьому неподіленому загальному впливати 

на нього у всій своїй повноті. За всім цим лежить зовсім ніякий не критичний 

аналіз: розсічення на елементи, як би воно не було потрібно на попередній 

аналітичній стадії, являє собою величезну шкоду для емпатії. Хто розсікає 

ціле - вбиває його, а ми повинні залишати йому життя»  [154, 401]. 
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  Феноменологія в її основоположних діях розглядається Ґ.ван дер 

Леувом як підприємство, споріднене мистецтву, звідси використання 

метафор зі світу мистецтва (особливо - музики) при характеристиці емпатії 

(Einfühlung ) - прийому, чи вміння, що застосовується для розкриття 

структурного зв'язку. Емпатія - це перенесення себе на об'єкт або 

співпереживання йому. 

Хоча метод емпатії (або, краще сказати, принцип) в тій чи іншій мірі 

застосовувався всіма феноменологами релігії, все ж  чи не найбільшу увагу 

йому приділяв норвезько-голландський релігієзнавець В.Бреде Крістенсен. 

Зазначаючи, що ми ніколи не зможемо описати сутність релігії, якщо  не 

знаємо, що таке релігія (не сутність релігії!) з нашого власного досвіду, він 

пише: «Нам не обійтися без цього досвіду навіть в найчистішому 

історичному дослідженні. Раціональна і систематична структури в релігії 

неможливі. Щоразу для нас  є обов'язковим наявність певної кількості 

інтуїції. За допомогою емпатії історик намагається оживити в своєму 

власному досвіді те, що "чуже" для нього і те, до чого  він може тільки 

наблизитися. "[ 147, 391]. 

 Розмірковуючи про обмеженість порівняльного та історичного методів 

вивчення релігії, як і всіх подібних аналітичних методів у релігієзнавчій 

науці, Бреде Крістенсен дійшов висновку, що подолати цю обмеженість 

покликана феноменологічна емпатія, або вчуття у «віру віруючих людей». 

Дослідник релігії, на його думку, сам має бути вірянином і, виходячи з 

власного досвіду та послуговуючись принципом  «віруючі завжди праві»,  

відчувати симпатію до об'єкта свого дослідження, толерантно, з повагою і 

симпатією ставиться до всіх релігій і до світоглядного вибору кожного 

Тільки так він зможе використовувати емпатію, стати на позицію віруючих 

людей і зрозуміти їх релігію. 

Ця ж думка співзвучна, як ми вже бачили, ідеям Ґ. ван дер Леува, а 

також Р.Отто, М.Шелера, Й.Ваха й інших  феноменологів релігії. З контексту 

цих міркувань   наголошувалось, що тим, хто не вірить, агностикам і 
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атеїстам, не слід підступати до вивчення релігії, вони не здатні осягнути  її 

суть. До того ж дослідник має із симпатією ставитися до всіх релігій, а це 

передбачає толерантність і релігійну свободу, які культивувалися передусім у 

протестантизмі Х1Х- першої половини ХХ ст. Отже із позицій феноменології 

релігії ідеальним дослідником виступав, передусім, протестантський теолог, 

що цікавиться різними релігійними традиціями, або, принаймні, католицький 

мислитель «нової хвилі» (як це особливо відчутно у М.Шелера). Смарт був 

прибічником ліберального протестантизму, здебільшого, під впливом ідей 

К.Попера. 

   

Про емпатію, про власне активне, внутрішнє осягнення релігійного 

досвіду, а також про неможливість проникнення у загадковий світ чужого 

релігійного досвіду для людини, що жодного разу не відчула в собі 

релігійний імпульс, певною мірою розмірковували  Р.Отто, Н.Зедерблом, 

Ф.Хейлер, К.Я.Блеєкер. Так, найбільший фахівець з релігії Стародавнього 

Єгипту, голландський релігієзнавець К.Я.Блеекер стверджує, що історія і 

феноменологія релігії користуються одним і тим же методом. «Якщо 

говорити про методологію, то насправді існує тільки одне загальне правило: 

вивчення релігійних феноменів має здійснюватися критично, неупереджено, 

в науковій манері, але в той же час з емпатією»  [119, 176]. 

В контексті цих міркувань особливої актуальності набувають ідеї 

Смарта,  який..  передбачає, що сукупний людський досвід    ґрунтується на 

досягненнях  емпатичного розуміння; дані життєво важливі,  але уява і 

емпатія ще важливіші. В ній існує необхідність, говорить він, «якщо ми 

дійсно хочемо зрозуміти вірування інших людей, не інтерпретуючи їх 

поведінку так, наче вона передбачає  світогляд, ідентичний нашому 

власному. Вивчення чужого світогляду включає в себе  емпатію і уяву. Воно 

потребує емпатії, тому  ми можемо ... відчувати наш шлях у світ інших людей 

... Воно потребує уяви, так що ми можемо здійматись вище  і далі  від наших 

власних зобов'язань і припущень, і, отже, вільно досліджувати відчуття і 
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зобов'язання інших осіб» [ 184, xii]. Ці ідеї Смарта перегукуються з ідеями 

Вальденфельса, для якого «чуже не є чимось, на що спрямовані наші 

промови та вчинки, а тим, із чого вони походять» [11, 42]. Як наслідок,  

провокації з боку чужого дають змогу дещо побачити, почути, помислити, 

здійснити і відчути; це пояснює неминучість відповіді. Чуже завжди 

знаходиться деінде, уникаючи безпосереднього зв’язку, і дає про себе знати 

через вторинні феномени відтворення та пригадування.  Чуже не підпадає під 

жодну категорію порівняння, отже, воно не виступає просто «іншим іншого». 

Адже таке розрізнення передбачає щось загальне, на основі чого можна 

сортувати чи класифікувати [28, 15]. 

Повертаючись до міркувань Смарта зазначимо,  що він, визнаючи 

справедливою оцінку значущості  особистісного досвіду, водночас запобігає 

до концепту «інформована емпатія», акцентуючи важливість глибокої 

поінформованості дослідника. Інформована емпатія є психічною 

перспективою, яку, за твердженням Смарта, потрібно виховувати для 

розгляду релігійного світогляду; це центральний інгредієнт  гуманітарії 

загалом. Література в цьому сенсі є великим підсилювачем інформованої 

емпатії. 

 Смарт запобігає до такого пояснення:   як чоловік він ніколи не може 

мати жіночого досвіду народження дитини; проте, використовуючи емпатію, 

він може культивувати відчуття жіночого досвіду і через  інтерполяцію 

досягти розуміння того,  що являє собою творення  і народження.  

           Інтенціональність емпатії передбачає певні стратегії інтерпретації. 

Чому ж вона повинна бути структурованою? Відповідаючи на це питання, 

Смарт апелює до того, що «ми осягаємо структуру світу Іншого, ми 

намагаємося зрозуміти структуру віри в голові віруючого»[194, 14], і вказує 

на необхідність бачення смислової структури релігійних патернів і символів. 

Значною мірою цьому сприяє драматургія класиків (ми маємо бути вдячними 

напрацюванням літературознавців), цьому сприяє і вивчення історії тощо. 

Структурована емпатія є ментальною перспективою, яку, як він стверджує, 
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необхідно виховувати для розуміння справжньої природи і конфігурації 

світоглядів. Як бачимо, емпатія носить у Смарта не ілегітимний характер 

дару згори, а цілком пропедевтичний, аж до того, що їй можна навчати 

студентів, а також цілком інформаційний характер (звідси - акцентування 

Смартом поняття «інформованої емпатії»). 

 Гадаємо, що акцентування Смартом феномена структурованої емпатії 

суголосне наголошенню вагомості структурного рівня дослідження як 

такого. Поняття структури має вагоме значення й для інших феноменологів 

релігії. Коли Ґ.ван дер Леув пише про «структури», він використовує 

уявлення Е.Шпрангера про значимо організовану реальність. Тут можна 

провести паралелі, приміром, з ідеями М.Еліаде, для якого структурний 

рівень являє собою типологічну класифікацію релігійних явищ згідно з їх 

формою, або, інакше кажучи, структурою. Структура – це «глибинне 

значення» релігійного явища.  Саме на структурному рівні Еліаде шукає 

«глибинне значення» або «сутність» релігійних явищ.. Критерієм тут,  на  

його думку,  має виступати герменевтика. 

 Не зайвим буде зіставити  ідеї Смарта щодо емпатії  з поглядами 

П.Рікера, який, вирішуючи проблему процедур інтерпретації тексту і 

символічних структур, наділяв емпатію - на відміну від Смарта - низьким 

методологічним статусом і розглядав її як ірраціональне безпосереднє 

розуміння, «інтропатію». Рікер бачив у ній свого роду пост-розуміння, тобто 

те, що йде слідом за герменевтичним аналізом, за інтерпретацією як 

діалектичним процесом розуміння і пояснення фактів, текстів і символів. У 

Смарта ж емпатія виступає не  як спосіб,  що стимулює естетичну насолоду 

від ототожнення того, хто розуміє, з вже зрозумілим (як у Рікера), а виконує, 

швидше, мотиваційно-евристичну функцію передрозуміння.  

Зрештою замість поняття «феноменологія» (яке вживалось як технічне 

істориками релігії)  Смарт  вважає за краще використовувати словосполуку 

«структурована емпатія». «Ми потребуємо так само використання 

струтурованої емпатії, - пише він, - як і маємо пам’ятати про часові рівні 
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історії» [194, 161]. Для осягнення і зрозуміння структури  вірувань необхідна 

структурована емпатія. Феноменологічно фундований погляд, тобто 

звільнений від упереджень будь-якого роду, вбачає структуру, яка виникає 

спонтанно, природним чином, а не шляхом довільної підгонки під імпліцитно 

присутній у свідомості дослідника шаблон. Структурована емпатія, за 

Смартом, характеризує поблажливе і водночас критичне ставлення до 

чужинця («аутсайдера»), яке прагне досягти точки зору  віруючого 

(«інсайдера»). Феноменологія, на його думку, трохи схожа на метод деяких 

споглядальників, що беруть участь у релігійній медитації (у буддистській 

традиції, наприклад). 

  

Типологічна феноменологія, як вже зазначалося, займає у Смарта 

чільне місце в структурі компаративних досліджень релігії поряд з історією 

релігій, спекулятивною феноменологією, соціологією та антропологією. Ще 

одна вагома група   дисциплінарних досліджень охоплює теологію та 

філософію релігії, яка має займатися аналізом мови релігій (без прихованих 

апологетичних цілей). 

У «Феномені релігії» Смарт так формулює завдання типологізації: 

типологія релігії  повинна розробити «стандартизований набір»  категорій,  

типів релігійних елементів або повідомлень (items)» [ 187,41]. 

Хоча Ч.Кортні у своєму грунтовному дослідженні феноменології релігії 

Смарта, передусім зазначає, що останній запобігає до феноменології як 

дескриптивного методу, який не має потреби бути в строгому сенсі 

типологічним, багатьма релігієзнавцями (зокрема, Дж.Коксом)  

наголошується той факт, що  саме Смарт виокремлює рівень дослідження, 

названий ним терміном «типологічна феноменологія», в якій феномени 

релігії організуються у відповідності з категоріями, або вимірами релігії. 

Отже, дані типологічної феноменології,  за Смартом, розташовані у 

відповідності з певними патернами. 
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Гадаємо, не зайвим буде зазначити факт типологізму феноменології як 

такої. Феноменологія і є, у певному сенсі, типологізація, хоча типологічний 

метод феноменології певною мірою прихований за логічним способом 

представлення. Вбачання сутностей є ніщо інше, як типологія. Це можна 

продемонструвати  на прикладі методологічних прийомів Е.Гусерля; про 

схожість з типологічним методом згадує також Р.Інгарден і прямо говорить 

Т.Адорно. Адорно бачить в цьому лише неподолану і нездоланну 

фрагментарність викладу матеріалу, що є зрозумілим, якщо брати до уваги 

його власну концепцію. Проте неусувна фрагментарність (або прихований 

типологізм методології) може бути зрозумілим інакше. Перефразовуючи 

відомий вислів  неодноразово цитованого Н.Смартом К.Леві-Строса про міф 

як «машину для руйнування часу», можна сказати, що «типологія» - це 

«машина» не для руйнування, а для певної  нейтралізації, або іммобілізації 

часу. 

Розвиток підходу, запропонованого Смартом, розкриває багато питань, 

які вбудовані в феноменологічне дослідження. Він починає з вивчення 

розвитку основних релігійних традицій і застосування структурної типології, 

яка дозволяє здійснити  порівняльне  дослідження. Це приводить його до 

розуміння (отриманого від його власного усвідомлення феномена), що 

відносини між релігією і соціальною еволюцією змінюють природу того, що 

вивчається. Потім він розширює контекст дослідження за межі традиційних 

кордонів класифікації об'єкта. У результаті те, що було задумано як 

феноменологічне дослідження, обмежене інституціалізованою релігією, у 

глобальному значенні, стає вивченням світоглядів, яке охоплює релігійне та 

нерелігійне зрозуміння  екзистенціальних питань та їх досвідного 

сприйняття. Структура референції змінилася. 

Отже, за свідченням Смарта, є: (1) історія релігії; (2) дескриптивна 

феноменологія релігії, спрямована на кроскультурну типологічну 

класифікацію; (3) спекулятивна феноменологія, пов’язана і зацікавлена 

передусім у внутрішньому конфесійному (intrareligious) поясненні 
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релігійного феномена. Поряд, нагадаємо, існують також соціологія, 

антропологія і психологія. 

Дескриптивна типологія, за Смартом, це і є феноменологія релігії у 

«чистому» сенсі, в цьому суть дослідницьких теорій, що пояснюють типи 

релігійної поведінки, вірувань тощо. Певна річ, відмінність таких теорій від 

історичних описів у тому, що останні орієнтовані, перш за все, у напрямку 

партикулярних висновків, у напрямку наративів, за допомоги яких відбувався 

партикулярний розвиток партикулярних традицій. 

Проблема діахронічного зсуву (bias) необ’єктивності якнайкраще і, 

можливо, найперспективніше досліджена cаме Смартом  (як історико-

типологістом, філософом і істориком релігії). У тих дискурсах, де він 

виступає як історико-типологіст, є наявною спроба конструювання картини 

саморозуміння традиції, що динамічно розвивається. Він акцентує, що 

дослідник зіштовхується з проблемою, як ідентифікувати темпоральне 

саморозуміння комунітас (у розумінні В.Тернера [див.; 95]), що береться як 

нормативне і визначальне  у межах певної релігійної традиції. Це реальна 

проблема. Поняття «комунітас» (лат. communitas – спільнота) означає 

специфічну фазу соціального процессу, стан поза соціальним статусом та 

ролями, тобто антиструктуру, чи позаструктурність. Хоча цей стан наочніше 

спостерігається в ритуалах як фаза лімінальності, утім комунітас виходить за 

межі ритуальної практики і стосується глибинних основ суспільства та 

людини. Оскільки соціальній структурі притаманне «встановлення 

впорядкованих структурних стосунків між індивідами” [95, 205], людина 

відчуває періодичну потребу виходу зі структурного світу до безструктурної 

комунітас, де скасовуються суспільні статуси і норми, і де саме й 

народжуються міфи, симоли, філософські ідеї тощо. Смарт, апелюючи до цих 

ідей Тернера, пропонує таке рішення: історико-типологіст має 

ідентифікувати типове (зокрема, типові концепції  Бога) у різних  спільнотах  

віруючих і потім у межах цих типових концепцій розгледіти або, радше, 

розпізнати (discern) «регулятивний ідеал», до якого вони всі були прихильні 
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(який визначав основну тенденцію їхнього розвитку), доки не відбулося 

одночасне самоусвідомлене відчуття більш тонких відмінностей їх 

партикулярних концепцій. Отже, Смарт пропонує, аби феноменологічне 

дослідження  конструювало «ідеальний тип» (у значенні  М.Вебера) для 

концепцій Бога у межах певної традиції, одночасно визнаючи, що різні 

інстанціювання цього ідеального типу мають відмінності. Нагадаймо, що, за 

Вебером, ідеальний тип це мисленнєвий образ, що «формується шляхом 

мисленнєвого посилення певних елементів дійсності» [12, 389]. Скажімо, 

саме як «генетичні» ідеальні типи Вебер аналізує «церков» (членство у якій 

успадковане разом із релігією батьків, і тому не цілком свідоме) і «секту» 

(поняття, яке за часів Вебера мало позитивне значення як добровільне 

об’єднання «обраних» та «достойних») у праці «Протестантська етика  і дух 

капіталізму» (1905 р.), до ідей якої  звертається Смарт [див, напр.: 182, 256]. 

Конструювання ідеальних типів, за свідченням Смарта, допоможе  

відкоректувати діахронічні зсуви необ’єктивного, аби усвідомити існування 

як схожості у межах різних концепцій (ідеального типу, або регулятивного 

ідеалу), так і відмінності у межах схожості (тонкі зернини структури 

партикулярних традицій). Це рішення проблеми постає як можливе і як 

цілком правомірне. 

 Отже при розробці типології, феноменолог піднімає дослідження на 

більш високий рівень абстракції, ніж той, який працює на рівні практики 

емпатії. «Типи» є абстракціями, але отриманими  більш загально, ніж 

конкретні феномени. Як не згадати тут Гете, який розробив поняття 

гомологічних типів (прото-типів). Згідно  Гете тип виявляє себе у множині 

класів, родів, видів, конкретних осіб, для яких він слугує «законом». 

Внесення ж у поняття типу акценту на постійне становлення і перетворення 

(як це ми бачимо у Смарта) призводить до ідеї морфології, зокрема й у 

розвитку релігії. Завдяки процедурі ідеальної типізації стає можливим 

схоплення – і водночас подолання  - різноманіття диференціацій. 
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 Смарт вказує на можливість розуміння як синхронічних, так і 

діахронічних типів; типів символів і патернів реакцій тощо. Спробу  

розгледіти формальні моделі і структури можна розглядати як один з 

аспектів типологічної процедури. Перехід від заклопотаності змістом до 

стурбованості  формою і назад - майже коливальний процес, що полегшує 

розпізнавання закономірностей і зв'язків, які могли залишитися 

непоміченими. І це ще раз засвідчує, що імпліцитний структуралізм 

(вагомість якого для релігієзнавства справедливо зазначена, приміром, 

О.М.Красніковим) помітно присутній  у розвідках Смарта. 

Цікаво порівняти, як розуміли суть типології інші феноменологи 

релігії. Звернемося для цього до поглядів Міріасусі Давамоні, викладених у 

його «Феноменології релігії» [136].  Аналізуючи суть історичної 

феноменології релігії, він виокремлює поняття типології, структури і 

морфологіїї: «Типологія вивчає типи... Ідеальний тип є ментальний 

конструкт, утворений конфігурацією характерних елементів класу феномена , 

що використовується для аналізу. ... Ідеальний тип є важливою 

методологічною технікою,  евристичним механізмом, що використовується 

для опису, порівняння і тестування/аналізу гіпотетичних 

(гаданих/припустимих) відносин емпіричних  зв’язків» [136, 12].    Структура  

є  засадничі/глибинні і відносно стабільні відношення  між   елементами, 

частинами або патернами  в єдиному, організованому цілому [136, 12-13].    

Морфологія є вивчення форм, патернів, структур або конфігурацій;  

інтегроване ціле, а не просте сумування одиниць  або частин [136, 13].   

Певна річ, таке усвідомлення специфіки ідеальної типізації знову ж таки 

сходить до ідей М.Вебера. 

У цьому контексті стають зрозумілішими слова Смарта із праці 

«Світогляди...», що такі відомі дослідники як Ґ.ван дер Леув, Ґ.Віденгрен, 

М.Давамоні використовували термін «феноменологія релігії», коли 

посилались на  порівняльне вивчення релігійних об’єктів  і типів. «Проте ми 

маємо інше значення для цього поширеного слова «феноменологія». Я гадаю, 
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що буде ясніше (прозоріше), якщо ми  віднесемо цей партикулярний вид 

вивчення до «типологізації», або «тематичного порівняння», або можливо 

навіть «морфології», каталогізації форм» [182, 17]. 

Філософія релігії робить форму частиною релігійних досліджень. Як не 

згадати тут, що феноменологічне поняття «апріорної форми» дуже схоже на 

поняття «родинної подібності». Останнє може мати відношення передусім до 

ноетичного аналізу переживань, хоча було введено Л.Аайном для 

характеристики типу відношень, за яким структуруються категорії. Висновок 

Л.Вітгенштайна з теорії родинної схожості полягає в тому, що філософія не 

має шукати спільне, «сутності» речей; вона просто розміщує все перед нами, 

нічого не пояснює і не виводить, оскільки все є відкритим погляду. Сама 

мова уникає конкретного визначення: «Замість дати щось спільне всьому, що 

ми називаємо мовою, я кажу, що взагалі немає чогось одного, спільного для 

цих явищ, чогось такого, що спонукало б нас застосовувати до всіх цих явищ 

те саме слово, – зате вони по-різному споріднені між собою. І через цю 

спорідненість ми називаємо їх усі «мовами»» [15, 121]. Отже, мова 

складається з множини одиничних, відокремлених одна від іншої мовних 

ігор. Кожна з них по суті виступає найпростішою ланкою мовної діяльності. 

 Смарт, наслідуючи ідеї Вітгенштайна, наголошує, що шлях, яким ми 

можемо висвітлити внутрішню суть, необхідну для визначення релігії, є 

вивчення релігійних традицій людства в термінах «родинної  схожості».   Всі 

релігії пов’язані між собою, незважаючи на факт, що деякі форми релігії 

виглядають такими, що не мають нічого спільного з іншими формами. Їх 

зв’язок подібний до  родини, де далекі родичі можуть поводитися так, ніби   

навіть нічого не знають про існування один одного, утім, можна 

прослідкувати їх загальних предків через  родинні  зв’язки. 

Слід зауважити, що порівняльне дескриптивне завдання, включене в 

типологічну феноменологію, має бути розглянуто і здійснено чуттєво, з 

наданням належної уваги принципу інтенційності. 



 89 

Засновки типологічного і дескриптивного підходу Смарта були пізніше 

адаптовані і  відтворені  в межах спеціальних феноменолографічних праць 

іншими дослідниками. Серед них  П.Коннолі, Ж.Ваарденбург, Б.Мур і 

Н.Хебел та інші. 

 Так, Петер Конноллі [див.:128]  доводить особливу цінність 

типологічної процедури у  разі  аналізу сутр Патанджалі, оскільки вчення 

сутр станом на даний час залишається багато в чому незрозумілим; до того 

ж є підстави вважати, що традиційні коментатори  тексту не були фактично 

членами власної лінії Патанджалі. Тобто, в той час як вони, можливо, 

поділяли спільну культурну і релігійні орієнтації Патанджалі, конкретної 

школи думки , з якою вони були приведені у відповідність, відрізнялися від 

власних Патанджалі. Отже, якщо дослідник Йога-сутр прагне застосовувати 

принцип емпатії до інтерпретації тексту , два фактори  мають бути визнані. 

З одного боку, спосіб, яким пізніше традиція робить зміст тексту 

необхідним і зрозумілим, з іншого боку, намір Патанджаді, оскільки він 

може відрізнятися від традиції. В останньому випадку, типологічний підхід 

пропонує інший шлях прочитання тексту, наданого традицією, з особливою 

увагою до форми тексту. Інша точка перспективи, породжена типологічною 

процедурою, особливо корисна при роботі з ситуаціями, коли існують 

розбіжності щодо складу тексту ( тобто того, чи  інтерполяція відбулася, або 

чи  є  кілька авторів), де пояснювальна схема породжена традиційним 

конфліктом коментаторів один з одним. Сутри Патанджалі містять 

приклади обох вищезазначених ситуацій. 

 Зрештою, можна погодитися з цілком слушним висновком П.Конноллі   

про те, що застосування феноменологічних принципів, викладених  

Нініаном Смартом, може допомогти досліднику розрубати деякі з вузлів, 

утворених  досі більш традиційними підходами, уникаючи,  водночас, 

редукціонізму. Феноменологічно спрямоване дослідження цілком може 

зробити текст більш інтелігибельним (розбірливим), допомагаючи зрозуміти 

його ціле. Певна річ, редукціоністські підходи  мають місце у вивченні 
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релігії, утім, з точки зору феноменолога, такі підходи найкраще 

використовувати після феноменологічного дослідження і  дослідник 

повинен бути поінформованим про нього.  

 

Висновки до 3.1 

Двома основоположними стовпами феноменологічної процедури 

стосовно питань релігії , відповідно до Смарта, є (1) структурована емпатія, 

як спроба описати релігійні феномени такими,  як вони є, без врахування  

наших власних  пресуппозицій щодо них,  та (2) феноменологічна  

типологія, яка включає в себе  систематичну типологію форм релігійної 

віри і практики. Можна погодиться із Ч.Кортні,  що, очевидно,  ці 

принципи, так  описані, не можуть бути безпосередньо застосовані до 

тлумачення релігійних текстів. Проте вони пропонують  цінні настанови.  

Адже, якщо б послідовно втілювалася теза В.Бреде Крістенсена щодо того, 

що «раціональна і систематична структура в релігієзнавстві неможлива», то 

це б означало відмову від наукового статусу релігієзнавства. Принцип 

емпатії нагадує досліднику, що, принаймні, на попередніх етапах текст 

повинен бути інтерпретований у рамках світогляду його автора (або 

авторів).  Тут дослідник образно шукає  можливість увійти всередину 

реальності конструкту іншого, перебуваючи деякий час на місці автора. На 

відміну від цього, типологічна феноменологія  передбачає те, що дослідник 

обіймає місце поза світоглядом автора, уникаючи, водночас,  редукціонізму 

- аналізу однієї конструкції досвіду в термінах іншої. При розробці 

типології, феноменолог піднімає розслідування на більш високий рівень 

абстракції , ніж той, який діє на етапі  емпатії. Типи  є абстракціями, але 

отримані  більш загально, ніж конкретні феномени. У контексті аналізу 

тексту , спробу розгледіти формальні моделі і структури можна розглядати 

як один з аспектів типологічної процедури. Тут  зміст сповнений   

ідентифікацією  більшого масштабу; до того ж типи доповнюються 

акцентом на формальних характеристиках тексту. Перехід від  турботи  про 
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вміст  до занепокоєння  формою і назад , майже  коливальний процес, який 

полегшує розпізнавання закономірностей і зв'язків, які могли б залишитися 

непоміченими. В ідеалі, ці дві точки зору повинні бути взаємно 

висвітлюваними.  

Таким чином, при інтерпретації тексту феноменологічно спрямований 

аналітик буде прагнути до «кроку у взутті автора» (улюблена метафора 

Н.Смарта) і прибічників певної традицій, виявляючи повагу їхнім цілям, і 

вчування в них  (емпатія), а на додаток до цього  - до аналізу більш 

формальних аспектів роботи, таких як повторювані конструкції і патерни в 

організації інформації (типологія). 

 

3.2. Аналіз типів релігійного досвіду і  концептуалізація поняття 

«experiencing as». 

  

           Важливою для нашого аналізу є та обставина, що феноменологічний 

розгляд релігії висуває на перший план категорію релігійного досвіду. 

Залучаючи феноменологічні принципи (структурованої емпатії і 

типологічної феноменології), Н.Смарт  також здійснює  грунтовний  аналіз 

релігійних  досвідів.  

            Звичайно, ніякого специфічного чисто релігійного почуття або 

комплексу почуттів , як стверджував і В.Джемс (піонерську працю якого й 

її значення для психології релігії Смарт високо поціновував), не існує. І все 

ж знову і знову люди повідомляють, як релігійні враження пробуджують в 

них почуття настільки піднесені, невимовні і глибокі, яких не 

пробуджувала в них жодна інша подія. Р.Отто визначав цей аспект 

релігійного досвіду як «відчуття божества». Там, де Джемс залишає під 

питанням реальне існування тієї уявної сторонньої сутності, з якою 

стикаються віруючі  («чогось більшого» у його термінології),  Р.Отто  

допускає об'єктивну реальність нуминозного об'єкта. 
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             Смарт аналізує припущення, які часто робляться щодо релігійного 

досвіду: 

1. В людській природі  існує здатність до релігійного досвіду;  

2. Релігійний досвід лежить в основі всіх релігій і релігійні вираження  

співвідносяться  з ним; 

 3. Релігійний досвід відображає одну  вищу реальність. 

             З цих трьох припущень Смарт приймає перше і друге, але не  третє. 

З’ясуємо, чому.   

                

 

             Особливої уваги заслуговує аналіз Смартом типів релігійного 

досвіду (насамперед, нуминозного і містичного), який постає на фоні 

мальовничої панорами органічного - тобто включає взаємодію 

ортодоксального і неортодоксального - розвитку традицій, природу яких 

він намагається усвідомити з феноменологічної точки зору як 

детерміновану майбутніми подіями. 

              Отже, у всіх світових релігіях Смарт простежує два основні типи 

релігійного досвіду: зустріч з божественним і містичну єдність. «Ми   

можемо висунути, - пише він у «Вимірах священного...», - попередню 

теорію (яка згодом буде модифікована), що існують два основних полюси 

досвіду в релігії»  [182, 167].   

               Класичним описом першого з них є ідея Священого, 

сформульована Р.Отто. Як пише Смарт щодо цього першого типу досвіду, 

- «це точно той, що зображено у знаменитій Оттовській  «Das  Heilige» - 

нуминозний досвід священного як  mysterium Tremendum еt fascinans, 

досвід Іншого» [182, 167].    Він характеризується почуттям благоговіння  і 

пошанування, таємниці і подиву, святості і сакральності. Типовими 

прикладами служать бачення Ісайї в Храмі, покликання Павла і 

Мухаммеда чи явлення Крішни Арджуні в «Бхагават Гіті». Відгук людини 

на досвід переживання божественного проявляється у богослужінні, 
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смиренні та покорі  [див.:186; 194, 56-70].   Р.Отто стверджує, що відчуття 

присутності нуминозного логічно передує  «почуттю абсолютної 

залежності» Ф.Шляєрмахера. 

            Смарт показує, що досвід переживання божественного зазвичай 

інтерпретується в особистісних моделях. Показово, що  І.Барбур, 

аналізуючи релігійні моделі і поділяючи їх на особистісні і безособові, для 

характеристики особистісних моделей релігії звертається саме до ідей  

Смарта. «Віруючі вважають, що Бог - Інший і відділений від них. Цей 

характер досвіду  пригнічує і передбачає захоплене ставлення до 

божественного і особливу роль трансцендентності, пов'язану з 

самоприниженням людини і визнанням людьми обмеженості свого буття і  

його гріховності. Почуття несподіваного захоплення і утримування  у 

певному стані представляється свідченням божественної ініціативи, що не 

залежить від людини»  [4, 162]. 

            Практика поклоніння припускає вище, таке, що дійсно вселяє 

благоговіння (або побожність)  особистісне Буття (чи Буттєвості). Буттю 

насправді, як розмірковує Смарт, не доведеться бути вищим, але  воно 

повинно бути прийнято  як вище  набожними людьми. І тому доречним 

буде використовувати вираз «вражає», «навіює страх» або «вселяє 

благоговіння» («awe-inspiring»),  що відбиває почуття, адресовані  

відданими певній вищій Реальності, яку ми повинні прийняти до уваги. 

Ось чому Р.Отто запровадив термін «нуминозний». Коротше кажучи, 

поклоніння передбачає Буття, по відношенню до якого набожні 

спрямовують свої відчуття ,  від яких він  чи вона може отримати певний 

досвід [182, 70].   «Мені здається,- зауважує Смарт, - що, хоча  в природі  

не може бути абсолютної межі між нуминозним і вражаючим (impressive), 

досвід нуминозного є чимось,  що головним чином пов'язане з релігіями і 

релігійними фокусами» [182, 77].   

              Нуминозні досвіди це ті буттєвості, або реальності, які  

сприймаються як зовнішні  (outside)  або «повністю інші» для тих, хто їх  
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досвідчує (experiencer); це реальність, яка, за словами Р.Отто,  захоплює і  

є величезною таємницею (Mysterium Tremendum et fascinans та ін.).  Ця 

реальність «показує» себе тому, хто її досвідчує (як це робив Ісус Савлу на 

дорозі у Дамаск), а не «відкривається» ним або нею. Однак ця відмінність 

не може  зайти надто далеко, бо є деякі містичні переживання, які мають 

чітко надприродні якості і, врешті-решт, хоча Яхве явив себе Мойсею в 

неопалимій купині, Мойсею потрібно було піднятися на гору, щоб знайти 

його. 

     Схвалюючи термін "надприродного"  Р.Отто для звернення до 

досвіду Tremendum Mysterium і fascinans, в якому  він вбачав  серце релігії, 

Смарт, проте, зазначає, що це, так би мовити, тільки половина історії. Була 

ще одна половина, якої Отто не помітив - або, скоріше, яку він 

непереконливо намагався асимілювати з надприродним, а саме - містичне. 

Містицизм, як справедливо зазначає також  і Енн Тейвз [див.: 94], Отто 

розумів як підмножину досвіду нуминозного. 

 Для Смарта, обидві лінії були центральними для розуміння релігії, 

хоча вони можуть бути взаємопов'язані по-різному, або акцентовані різною 

мірою в різних традиціях. Ба більше,  він вважає цю традицію поєднання 

різних релігійних досвідів укоріненою в психіці людини, стверджуючи, що 

«основні типи релігійних досвідів в деякому роді  є   істотними (intrinsic) для 

людської психіки»  [182, 177].   

Проте, слід зазначити, що критичні зауваження Смарта щодо Отто, 

певна річ, є справедливими лише стосовно праці «Священне». Утім, у  більш 

пізній праці  «Містицизм Сходу і Заходу» Отто дослідив суть містицизму,  

зазначивши глибинний зв’язок містичного досвіду із сутністю релігії та 

виокремивши в ньому певні типи, або «містичні шляхи»: містицизм 

«внутрішнього бачення» (занурення у себе, аби  дійти прозріння) і  містицизм 

«бачення єдності» (коли всі речі постають як єдине ціле, стаючи прозорими і 

«візіонерськими»).   У праці «Індійська релігія благодаті і християнство» 
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Отто  дослідив благочестя (бхакті), присвячене Вішну, показавши, в чому 

його імпульси є схожими з тим, що можна знайти у християнстві.   

              Водночас, критичні зауваження Смарта щодо Отто 

спровокували певну переоцінку «нуминозного досвіду»    у 

подальших дослідженнях цього феномена. 

                 Другий тип досвіду в концепції Смарта – містичний. Загалом 

огляд літератури, в назві якої фігурує поняття "містичне", швидко виявляє 

думку багатьох авторів, що це явище  зустрічається у всіх основних 

релігіях світу. Дехто навіть заходить так далеко, що стверджує, ніби 

містицизм являє собою загальну основу всіх релігій.  Загальновідомими є 

настанови В.Джемса з «Різноманіття релігійного досвіду» (лекція ХУІ), що 

всі джерела релігійного життя, як і його ядро, ми маємо шукати в 

містичних станах свідомості, а також виокремлені ним основні ознаки 

містичних переживань (невимовність, інтуїтивність, короткочасність та 

бездіяльність волі)
*
.   Його інтерпретація релігійних почуттів засвідчує, що 

«їхня сенсожиттєва спрямованість найяскравіше проявляється в 

містичному досвіді, коли людина, виходячи за межі власного «Я», 

наповнює процес трансцендування особистісним началом» [76]. Варто 

також зазначити вагомий вплив Джемса на становлення поняття 

«релігійний досвід», адже саме він формалізував це поняття. Водночас, 

можна погодитися в тими дослідниками (Є.О.Торчинов, О.І.Предко) які 

вважають, що Джемс схильний до розширеного розуміння релігійного 

досвіду, що є, передусім, суб’єктивним станом свідомості, і включає, 

поряд  з іншими, і феномен містицизму (надаючи містичному досвіду 

онтологічного статусу). Позиція Джемса, згідно з якою ретельне вивчення 

містичних станів дозволяє дізнатись багато важливого про містицизм як 

                                                 
*
  Показово, що Г.Йанцен наголоршує на необхідності аналізувати  цей, присвячений 

містицизму,  розділ/лекцію з праці В.Джемса в світлі ідей Ф.Шляєрмахера і критикує 

філософів релігії за їх аісторичну інтерпретацфію цього розділу  [Jantzen Grace M. Power, 

Gender, and Christian Mysticism. -Cambridge, U.K., 1995. –Р.. 304-321] 
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такий, вплинула безпосередньо на багатьох дослідників (Р.Зенера. 

В.Стейса та ін.). 

             С.Радхакришнан поєднував релігійний досвід з інтуїтивним 

знанням і використовував цей термін для позначення того, що багато 

інших називали безпосередньо містицизмом. Р.Отто, Ґ.ван дер Леув, Й.Вах 

і М.Еліаде поміщали містицизм в ті чи інші категорії залежно від своїх 

уподобань (святе, сила, релігійний досвід або сакральне відповідно). 

В.Стейс чітко розмежував «містичний досвід» і « релігійний досвід»; 

визначаючи межі містичного досвіду, він використовує  (слідом за 

Джемсом) як один з головних критеріїв «невимовність». Про майже 

невимовну емоційну напруженість своїх переживань повідомляли містики 

всіх часів. 

               Смарт вважає, що, хоча для західної традиції характерний 

особистий досвід осягнення божественного, а для східної - містичний, - 

тим не менше, всі світові релігії містять у собі обидві форми досвіду і 

обидва види моделей. Ця ідея особливо чітко проголошується ним в праці 

«Аргументація і вірування». 

                Досвід  містичної єдності явно має спільні риси в різних 

культурах, незважаючи на їх різноманіття. Серед них слід зазначити 

інтенсивність, безпосередність, цілісну свідомість, несподіваність, радість і 

безтурботність. Реалізація цього єднання може привести до звільнення від 

егоцентризму . Всі види дуалізму (людське / божественне , суб'єкт / об'єкт , 

час / вічність ) долаються за допомогою ототожнення з Єдиним ,  що 

перевершує час і простір. Тобто суб’єкт-об’єктна дуальність зникає. 

Містицизм виражається більше в медитації, спогляданні , внутрішньому 

пошуку просвітлення , ніж в общинному богослужінні та обрядах.  Отже 

Смарт характеризує цей тип досвіду як «споглядальний або містичний 

досвід, який не постулюється стороннім  Іншим,   й у якому відчутне 

зникнення суб'єкт-об'єктної відмінності. Це правда, що так звані теїстичні 

містики, можна вважати,  так чи інакше є міжособистісним змішанням або 
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об'єднанням, або спільнотою у власних межах. Але там, де відпочатку  не 

існує поняття Іншого, таке відчуття, здається, не присутнє. Тому спочатку 

я  повинен постулювати  недуальний  досвід як внутрішнє почуття. Існує 

подвійний початковий контраст з нуминозним: останній досвід є 

зовнішньою частиною Іншого, містичний - стосовно внутрішнього  - не 

інший»  [182, 167]. 

                І в іудаїзмі, і в християнстві, і в ісламі можна знайти впливові 

твори містичного напряму, поряд з більш звичними зразками особистого 

поклоніння. У цих творах розрив між Богом і людством звужується, проте 

справа ніколи не доходить до повного ототожнення. Ранній буддизм 

дотримувався містичної медитативної практики, проте в буддизмі махаяни 

присутні і течії, які практикують приватне поклоніння вічному Будді і 

бодхисаттвам (особливо це властиво буддизму аміда). В індуїзмі шлях 

посвяти особистим божествам (бхакті) поєднується з шляхом медитації, 

пізнанням єдиного і безособового Абсолюту (джняна). Рамануджі 

розвиває особисту сторону індуїзму, тоді як Шанкара - безособову. 

Нинішні послідовники шляху джняна вважають, що їхні погляди можна 

швидше назвати недуалістічними, ніж моністичними, оскільки граничну 

реальність неможливо описати в позитивних термінах   

            Відтак, за Смартом, містика відноситься  до споглядального життя і 

досвіду, відрізняється від профетизму, набожності (devotionalism) і 

сакраменталізму. Іншими словами, містика, як поняття, містить у собі як 

процес інтеріоризації або перенесення уваги всередину  (споглядання), так 

і досвіди людини як результат такої інтеріоризації. Тут мається на увазі, 

що містичний досвід, принаймні частково, залежить від особи, яка 

здійснює споглядальні практики. Подальша імплікація, здається, є такою, 

що містичний досвід  є попитом містика. Саме ці особливості містики 

(передусім, активне впровадження внутрішніх пошуків) забезпечили 

основу для поділу Смартом релігійних досвідів на містичний і нуминозний 

типи. 
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            П.Коннолі розмірковує з цього приводу, що, якщо ми, наслідуючи  

Смарта,  віддамо пріоритет процесам отримання містичного досвіду, а не 

природі самого досвіду, ми знайдемо, що досвід, який розглядається як   

містичний, деякими вченими  не категоризується, можливо, помилково. 

Приміром, це стосується  містичних досвідів, які В.Джемс назвав 

«спорадичними», В.Стейс  – «спонтанними». Обидва автори наводять 

чисельні приклади, що характеризують відмітну природу таких досвідів. 

Як вважає Коннолі, Стейс пішов далі Джемса і пов’язав спонтанні досвіди 

з тим, що він назвав екстравертивним містицизмом, і співставив  їх з тим, 

що він  назвав інтровертивним містицизмом. Ці ідеї споріднені  й з 

поглядами Р.Зенера, чиї праці (поряд з доробком Отто і Стейса) отримали 

чи не найбільшу популярність в галузі вивчення містицизму і є вельми 

вагомими для розуміння ідей Н.Смарта. 

              Відкидаючи  уявлення про те, що містицизм завжди і скрізь один і 

той самий, Роберт Зенер виділяє в книзі «Священний і профанський 

містицизм»[212] наступні радикально різні типи містицизму: 

паненгенічний (panenhenic), моністичний і теїстичний . Паненгенічний (що 

етимологічно означає: «всі у всьому» або «всі як один») містицизм - це 

досвід містичної єдності з природою, космосом. У цьому виді досвіду 

містик усвідомлює всю природу як щось, що міститься в його душі або , 

навпаки , усвідомлює себе як розчиненого в природі. Подолано простір і 

час,  світ постає у невимовній красі . Індивідуальна душа повертається до 

стану початкової невинності. 

              Моністичний містицизм - це досвід «недиференційованої єдності», 

в якому відбувається ізоляція душі від усього, що є, окрім себе самої;  

долається просторово-часові межі, а головне, на відміну від 

паненгенічного містичного досвіду, зникає будь-яка визначеність чого-

небудь. 

              Теїстичний містицизм означає занурення душі в «сутність бога» , в 

якому повністю зникають - або містику так здається - індивідуальна 
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особистість і весь об'єктивний світ. В цьому досвіді  душа виходить з 

ізоляції і поступово перетворюється у сутність Божества, як деревина, яка 

поступово асимілювалася з вогнем. Таким є переважно  християнський та 

ісламський містицизм, а також містицизм Бхагавадгіти. Те, що 

відбувається або сталося з ним в досвіді, сприймається теїстичним 

містиком як наслідок дії Бога, особливо прихильного до нього. Крім того, в 

теїстичному містицизмі важливу роль відіграє мотив любові до Бога . 

              Виділення теїстичного містицизму в самостійний тип викликало 

широкий резонанс в сучасній філософії релігії. Як відомо, ставлення до 

містицизму в монотеїстичних традиціях завжди було настороженим. 

Містицизм уявлявся таким, що несе загрозу релігійного анархізму, нерідко 

ототожнювався з пантеїзмом,  з самообоженням. Ідеологи християнських 

церков побоювалися , крім того , що він має антитринітарні тенденції. 

               Якщо паненгенічний тип досвіду Зенера практично ідентичний з 

екстравертивним типом Стeйса,  то моністичний і теїстичний типи  можна 

віднести до iнтровертивного типу Стeйса, який відкидав відмінність 

моністичного і теїстичного типів містичних досвідів (як різних 

інтерпретацій ідентичних типів досвідів). Він проте не пояснює, як працює 

цей процес інтерпретації; це пояснення намагався зробити саме Н.Смарт за 

допомоги поняття «розгалуження», за що йтиметься далі. 

              Стівен Кац у своїй праці «Містицизм і філософський аналіз» 

вирішив вивести обговорення та аналіз містицизму «за рамки Джемса і 

Отто, та й Зенера» [144, 3]. Він стверджував, що такої речі як чистий 

безпосередній досвід  не існує і , отже, що уявлення про наявність у всіх 

містичних переживань «загального ядра» є хибним. 

            В контексті огляду доробку найвпливовіших дослідників 

містичного досвіду слід вказати, що Смарт зробив  найбільш значущу 

спробу перевести дискусії про містицизм в контекст сучасного йому 

загального релігієзнавства . У праці «Аргументація і вірування»  він 

пропонує вийти за рамки концепції Р.Отто, стверджуючи, що нуминозне і 
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містичне репрезентують дві різні форми релігійного досвіду. Пов'язавши 

нуминозне (з його акцентом на зустрічі з «зовсім іншим »), передусім, з 

монотеїстичними релігіями Заходу, він здійснив грунтовний аналіз 

містичного досвіду релігій Сходу  (з його акцентом на злитті з єдиним). 

Саме ця різниця і визначила структуру праці   «Релігійний досвід людства» 

(«The Religious Experience of Mankind») - знаменитої праці Смарта, 

присвяченої релігіям світу і п'ять разів перевиданої у наступні три 

десятиліття. 

                Містичний досвід в зображенні Н.Смарта в загальному постає 

таким, що відповідає характеристиці інтровертивної містичної свідомості у 

інших дослідників (зокрема , у Р.Отто і В.Стейса ). Водночас Смарт 

критикує розведення моністичного і теїстичного досвіду Р.Зенером, 

вказуючи, що  проблема лежить не в різному досвіді, але в доктрині , що їх 

інтерпретує. Якщо у Зенера буддизм постає моністичним, то у Смарта він 

ні моністичний, ні теїстичний. Зрештою Смарт дійшов висновку, що всі 

містичні переживання ідентичні.  

                Суперечки і чисельні дискусії, які викликала  концепція Смарта, 

були пов'язані  саме з тим, що моністичний і теїстичний містицизм 

об'єднані  в ній в одну категорію . 

                 Смарт висновує що, чим більш теїстичною є школа,  тим більше 

уваги  до бхакті і нуминозного досвіду; коли вона є менш теїстичною, то 

більше уваги приділяє споглядальному життю і  містичному досвіду. І 

далі: світський атеїзм припускає відмову від усіх форм традиційного 

релігійного досвіду, хоча релігійні емоції, можливо, виникають в таких 

контекстах як націоналізм  [182, 49]. 

                  Як бичимо, досвід нуминозного Іншого, за Смартом, не тільки 

представлений в тих видах релігійного досвіду, що описані Р.Отто, але й 

виражається в бхакті. Цьому досвіду Смарт протиставляє досвід  дхьяна і 

"порожній" досвід очищеної   свідомості. Поєднання або непоєднання цих 

видів досвідів допомагає пояснити відмінності в доктринах і різні моделі 
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(патерни)  філософії. Нетеїзм  виражається дхьяна без бхакті. Теїзм 

виражається бхакті. Теїзм з сильним акцентом на невимовній і 

безособовій стороні Бога поєднує бхакті і дхьяна в деякій рівновазі, в той 

час абсолютизм або квазі-абсолютизм з Господом як нижчим  проявом 

показує дхьяна  як домінуючу і бхакті вторинною  [182, 67-68]. 

               Ця полярність двох видів релігійного досвіду виявиться корисною 

на шляху  пояснення (а пояснювальне завдання релігієзнавства для Смарта 

є надто важливим) та діагностики. У всякому разі, він приписує певні 

зразки доктрин чи філософії до різних видів досвіду та їх комбінацій. 

Смарт стверджує, що релігія з практично винятковим акцентом на 

містичному досвіді, така як буддизм Тхеравади або джайнізм (або версії 

санкхья в індуїзмі), в дійсності  відштовхує більшість людей,  містицизм є 

безсумнівним для небагатьох (хоча це ігноруватимуть, звичайно, багаті 

реалії тхеравади). Навпаки, релігія з практично винятковим акцентом на 

надприродному досвіді, така як ранній іслам, слабне, якщо вона не 

зміниться, щоб віддати належне  звичайно дієвим містичним досвідам, 

коли вони відбуваються  (звідси, криза  суфійського містицизму). Відтак 

переплетення цих двох ліній релігійного досвіду є для Смарта кращим. 

            Водночас Смарт дедалі більше уточнює  контраст між ними, а 

також пов'язує обидві  його сторони з шаманізмом, що є ще одним 

«життєво важливим досвідним феноменом» [182, 167-168].  Особистісні 

підходи до грому і блискавки, до бога війни, неба тощо передбачають 

певну  спільну участь в  житті. Така співучасть (співпричетність) 

виражається в образі передання (transfer) субстанції. Це знаходить своє 

відображення в деякому  специфічному релігійному досвіді. Жах або 

паніка (terror) перед  надприродним  встановлює логіку порятунку і 

призводить до релігії відданості і любові. «Більш того, логіка, яку ми 

змалювали тут,- пише Смарт, - також допомагає зрозуміти тип досвіду, 

який дуже поширений в релігії, і який має свій стосунок  до нуминозного. 

Я маю на увазі шаманізм»  [182, 94]. 
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              Показово, що Смарт вказує на плідність напрацювань М.Еліаде  

щодо шаманізму, називаючи їх чудовими творами, найбільш корисними 

для вчених (дорікаючи, водночас Еліаде за недостатню увагу  до 

буддизму). 

            Смарт, певна річ, погоджується, що складні (комплексні) теології,  

залежні  від громади вчених,  можуть включати елементи, пов'язані з 

шаманізмом. Політеїстичні системи  частіше всього об'єднує шаманство, 

якому супутній внутрішній досвід божественної сили. Такий релігійний 

досвід є звичайним для систем вірувань, які включають пантеон богів і 

богинь. Цілком можливо, що шаманізм, так би мовити, передує іншим 

досвідам,  як дхьяна, так і бхакті. Але, як би там не було, шаманізм 

включає в себе сприйняття богів і богинь або інших духовних сил в 

процесі  візіонерського досвіду, який може мати відношення як до 

зцілення, так і до передбачення, що засвідчується як диво  (скажімо, 

вказання плідних місць для полювання і так далі). 

            Для шамана  є характерним відчувати, що він або вона розірваний 

на частини, можливо предками або дикими тваринами або іншим 

надприродним духом. Його плоть ніби відділена, а він піднімається  і 

подорожує до божественних світів, до небес, щоб бачити бога, та до пекла, 

щоб знайти померлих. Завдяки таким подорожам він стає певним чином 

чистим духом , він може подорожувати  повітрям і здійснювати дивовижні 

вчинки. Як поранений цілитель,  він може зцілювати; як той, хто знав 

смерть, він може здолати смерть і допомогти обрядом при  жахливій 

хворобі. Маючи небесне знання, він може передавати його суспільству. 

Він надзвичайно досвічений, щоб зберегти свої знання. Його цілісне 

розуміння може збагатити такі віддалені релігії, як, приміром  Тібетський 

Буддизм, який   містить  потужні   шаманські   елементи  

             Якщо нуминозне, за загальним визнанням,    відображає Іншого 

(хоча, та його сторона, що  зачаровує,  вказує на зближення: крім того, 

існує "логіка нуминозного" взагалі, що пояснює мотиви, чому  Бог любить 
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нас і дарує  нам свою благодать), то шаманський досвід включає в себе 

сенс володіння (possession). Бог входить в нас і стає частиною нас, а  ми - 

частиною  його [182, 82]. 

            Крім щойно згаданих типів Смарт також погоджується із Р.Зенером, 

що є ще так званий досвід всеєдності (panenhenic), і він дуже важливий. 

Проте зазначає, що паненгенічний   досвід Зенера насправді не 

притаманний     містиці. Досвід всеєдиного (panenhenic ), як зазначає 

Смарт (з посиланням на Зенера), передбачає, що особа відчуває глибоку 

солідарність з цілим. Він, можливо, займає центральне місце в ранній 

доктрині Дао; ймовірно, що це головний корінь сенсу дао в онтології, 

відомій як  Дао-де цзін.  У пізніші часи  легко було  змішати  

паненгенічний досвід з  буддистською практикою. Дуже можливо, що  

саме цей досвід  (всеєдиний) надав силу Хуа-янь.  Поєднання буддійських 

дхьяна з досвідом всеєдності може допомогти пояснити чань і дзен. Злиття 

даоської і буддійської філософії також значно посприяло виникненню  

нових творчих сумішей, що з’явились у китайському, корейському та 

японському буддизмі [182, 68]. 

             Показовим є вживання Смартом поняття досвіду у множині  що 

характерно і для німецької феноменологічної традиції); це дозволяє 

розглядати партикулярний досвід як специфічний тип переживання і 

передбачає імпліцитне розрізнення досвіду в його тотальності 

(демонструючи неможливість уникнути врегулювання питання 

універсальності людського релігійного досвіду ) і окремих типів досвіду, 

різко відмінних , але додаткових ( оскільки жодна релігія не містить, згідно 

Смарту, всієї істини ) . Звідси висновок про те , що нас має цікавити , перш 

за все, сила-влада (power) релігії , а не її претензії на істину . 

            Поряд з поняттям досвіду Смарт вживає також термін «experiencing», 

що етимологічно позначає досвід у його перебігу. В.І.Кебуладзе пропонує 

перекладати це поняття як «досвідчування», характеризуючи 

феноменологію як пояснювальне досвідчування досвіду та зазначаючи, що 
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метод феноменології полягає у прямому описі фактичного досвіду або 

досвідчування фактичності [див.:46].  Кебуладзе вказує на широке вживання  

цього терміну у німецькій феноменології і той факт, що він не зустрічав це 

поняття в англомовних феноменологічних текстах. Натомість ми бачимо, що 

Смарт  широко послуговується цим поняттям, як   також і 

словосполученням «experiencing as» [див , напр . : 182, 178 -180]. Вдаючись 

до цього концепту , він ретранслює важливу ідею філософії релігії Джона 

Хіка про те, що досвід, в тому числі і розуміння трансцендентного, включає 

в себе інтерпретацію і є «процесом», «переживанням досвіду як». Ця думка , 

у свою чергу, інспірована відомою ідеєю  «бачення-як» («seeing as» ) Л. 

Вітгенштайна.  Бачення-як, або бачення певного аспекту, зберігаючи 

можливість переключитися на інший аспект, пов’зяно з осмисленням світу і 

дією в світі, тобто являє собою деяку  настанову людини стосовно світу, 

певний спосіб його структурування.  Ми бачимо що через як, і це як 

випереджає що; процес бачення з необхідністю включає в себе  

інтерпретаторську діяльність. 

               Прикметним є звернення Смарта до епістемологічної позиції 

Дж.Хіка, представленої ним як критичний реалізм і описаної  як 

«досвідчування-як». Ця позиція   сформульована і розвинена Хіком в 

працях «Віра і пізнання» та «Релігійна інтерпретація». Там він стверджує, 

що не тільки світ є достатньо неоднозначним, але й жодна релігія не  

постає вищою за інші з точки зору її здатності трансформувати життя. 

Більш того, жодна релігія не може претендувати на звання контексту для 

справжніх релігійних досвідів. Хік наголошує, що релігійні досвіди 

структуруються відповідно до традицій конкретного набору релігійних 

понять. Іншими словами, як тільки людина приймає епістемологічне 

обгрутнування Хіка для  власного релігійного досвіду, потрібно бути 

готовим надати такі самі епістемологічні виправдання для тих, хто 

формулює зовсім інші релігійні переконання, повязані з їх релігійними 

досвідами. Таким чином, Хік пропонує свою плюралістичну гіпотезу, в 
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якій кожний світ віри розглядається як окремий культурно обумовлений 

спосіб, яким  Гранична  Реальність може бути досвідчена. Але християни 

стикаються з цією реальністю в  феномені Трійці, в той час як індуси 

стикаються з нею як Брахманом, і так далі. Ці традиції мають розглядатися 

як альтернативні сотеріологічні «простори» або «шляхи» досвідчування 

релігійної фактичності,  якими чоловіки і жінки мають шукати спасіння. 

           У Смарта розширене поняття «досвідчування-як» також відноситься 

до тих шляхів (або процесів), в яких предмет, подія чи ситуація досвідчені 

як такі, що мають особливий характер і смисл. Це не означає, що «процес» 

є просто одним з видів накладання. Сприйняття божественного в красі 

природи, приміром, має його доказове виправдання. Бачення 

божественного передбачає необхідність побачити  його мінливе 

перебування (сontinuing disposition)   в світі [182, 179]. Ми маємо 

акцентувати ситуацію, в якій плине  досвідчування  або є  плинне бачення 

(coming-to-see) божественного світу. Завжди є мінливі досвіди і все те, що 

в них досвідчується: (Певною версією цих ідей є і поняття 

«суперімпозіціі», яке  ми характеризуватимемо у наступному підрозділі). 

             Для прикладу Смарт у цьому зв’язку зазначає, що уявлення про 

постійну присутність Бога у теїстичних системах вірувань допомагає 

підтримувати модуси, за допомоги  яких Божественне свідчить про себе у 

світі через ієрофанії або теофанії. Такі події божественної  маніфестації  

формують частину  прояву тканини міфу, історій про Бога, які  надають 

йому "тілесності" в історії. Втім. це ув'язується, як наголошує Смарт, з 

поняттям   «досвідчування світу як» («experiencing the world as»)   і 

повертає нас до «бачення як»  [182, 145].  Різні виміри релігіЇ, як ми 

продемонструємо у четвертому розділі, і будуть представлені ним як 

особливі аспекти бачення світу та релігійної фактичності у ритуалі, міфі, 

етиці, організаціях тощо. 

           Однак, Смарт дистанціюється від богоцентричного підходу Хіка 

(проблематичного у разі індуїзму чи буддизму ) і його радикально 
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плюралістичної тези про релігійну єдність (або парітет між кожною з 

основних світових релігій, що стосується їх  сотеріологічної й етичної 

ефективності), протиставивши їм теорію взаємодоповнення і майбутньої 

конвергенції релігій (викладену, зокрема, в праці «Конвергенція релігій»).  

 

Висновки до 3.2. 

                Отже, розуміння релігійного досвіду вимагає певних зобов'язань. 

Не випадково, Ґ. ван дер Леув зазначав, що «релігія як досвід» може 

вивчатися феноменологічно, а «релігія як одкровення» може вивчатися 

лише теологічно. Феноменологічний аналіз покликаний виділити різні 

типи релігійного досвіду, зрозуміти ступінь їх інтепретаціі в описі , 

визначити їх місце в культурному контексті і зрозуміти екзистенційний 

сенс . 

              Хоча у пізніх своїх працях Смарт скоріше буде посилатися на 

досить велике різноманіття релігійних досвідів, в тому числі, наприклад, 

наявність візіонерського досвіду і досвіду навернення, а також 

шаманського досвіду, тим не менш,  залишається враження їх 

додатковості, а центральний акцент  на подвійності полюсів містичного й 

надприродного не змінюється від першого до самого останнього з його 

творів. Цей ключовий  контраст між нуминозним і містичним типами 

релігійного досвіду (також позначений Смартом як контраст між пророчим 

і споглядальним полюсами) вказує на перший з  них,  як такий, що  

призводить до поклоніння, і пов'язаний з вираженим почуттям 

відстані/дистанції між вірянином (worshipper) і об'єктом поклоніння (за це 

йдеться, передусім, в праці «Концепція культу-поклоніння» [186]). Та 

другий, пов'язаний з претензіями на близькість або дійсну єдність. Такі 

претензії, незважаючи на важливі аспекти подібності між ними, мають 

місце в різних, часто разюче відмінних релігіях (у християнстві й індуїзмі, 

наприклад), або у різних «доктринальних схемах», і те ж саме можна 

сказати про надприродний тип досвіду  
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           Епістемологічна ідея «experiencing as» є евристично цінною, так як 

вона відкрила Н.Смарту шлях до плюралістичної гіпотези. Акцентування 

процесуальності досвіду , або досівідчування засвідчує  суголосність ідей 

Смарта німецькій феноменології і дає можливість здійснити бачення 

релігійних досвідів у їх перебігу. Поняття «досвідчування-як»  (що є 

рецепцією певних ідей Дж.Хіка і, зрештою, сходить до концепції «бачення 

як» Л.Вітгенштайна) презентує ті  процеси (або шляхи), в яких  релігійна 

фактичність (побачена у певному аспекті, як певне споглядання світу)  

досвідчується як така, що має особливий характер і смисл.  

 

 

 

3.3. Теорія  «суперімпозиції» у феноменології релігії Нініана Смарта  

 

 

           Лише в контексті  врахування  термінологічної (і концептуальної) 

специфіки, властивої здійсненому Н.Смартом аналізу релігійного досвіду у 

його перебігу, можливе звернення до характеристики одного з 

найважливіших понять у репертуарі оригінальних ідей Смарта - поняття  

«суперімпозиції», або накладання («superimposition»).  

Про те, що сприйняття божественного відбувається не через 

функціонування якогось специфічного органу чуття, а завдяки накладанню 

на звичні відчуття деякого унікального релігійно-містичного чуття ( відчуття 

прямої присутності божественного чи священного) ми можемо  дізнатись і з 

розвідок інших дослідників релігії (приміром, у  В.Джемса). До того ж, як 

відомо, релігійний фактор впливає на економіку, політику, державу, 

міжнаціональні стосунки, сім’ю, сферу культури через діяльність вірян, 

релігійних громад  і організацій. Відбувається «накладання» релігійних 

відносин на інші суспільні відносини. 

В чому ж специфіка Смартових ідей? 

           Смарт запобігає до поняття  суперімпозиції, позначаючи ним, 

передусім, те, що певні «цінності або настанови накладаються на певні дії чи 
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феномени; наприклад, бачення роботи як форми молитви»[ 182, xxvi]. Це 

поняття, зокрема, вагоме у контексті аналізу «накладання» морального 

дискурсу на релігійний, або розгляду як ритуалу дії, що спочатку не мала 

ритуального значення.   

Варто ще раз нагадати, що аналізуючи проблему інтерпретації 

релігійних досвідів, Смарт наслідує важливу ідею філософії релігії Дж.Хіка 

про те, що весь досвід, в тому числі і розуміння трансцендентного, включає в 

себе інтерпретацію і  є  «процесом», «досвідчуванням-як» («experiencing as»)   

[див., напр., 182, 178-180].  Смартове розуміння суперімпозиції (або 

накладання) як реінтерпретації світської діяльності  у релігійних термінах,  

можна розглядати як певну версію цих ідей. Це важливо в різних контекстах, 

адже саме цей підхід виражено в бенедиктинській тезі «laborare est orare» 

(працювати значить молитися). Це не є судження про просту «додатковість»  

духовної інтерпретації, як подекуди ствержують опоненти Смарта, а вказівка 

на те,  що «релігія дійсно змушує нас до сприйняття світу «як» [ 193, 392];   

Водночас можна казати про вірогідну «невимовність» - подібно містичному - 

нерелігійного суб’єктивного досвіду. Смарт називає це «перформативною 

трансценденцією». 

В праці «Релігійні дослідження і порівняльна перспектива»  (1986) 

поняття накладання використовується Смартом для розгляду добра як форми 

поклоніння та смиренності як форми благоговіння перед Богом або 

жертовності. 

До поняття суперімпозиції Смарт запобігає також, аналізуючи уроки, 

які можна витягнути з порівняльної етики, які утворюють тему праці  

«Священна чемність". Ця праця починається із зауваження, що «ми маємо 

досить вузьке розуміння, що вважається етичною точкою зору чи 

моральними правилами в західному суспільстві», і «можливо, чесноти 

простираються далі за обсягом, ніж моральна поведінка» [161, 314]. Ці 

коментарі мають бути пов'язані  з припущенням Смарта, що евдемоністська 

модель моральних чеснот може бути прийнятніша, ніж утилітарна модель 
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етики. Поняття накладення як і раніше використовується тут ,  коли він пише, 

що: «побожний християнин може вбачати свої дії такими, що відбуваються в 

хвалі Богу. Хвала накладається на моральні, громадянські вчинки або вияви 

чемності,  що надає їм більш глибокого сенсу. Але це не вилучає з них інших 

значень » [161, 315]. 

Наведемо ще декілька сюжетних ліній, що маніфестують вагомість 

феномена суперімпозиції. 

 Відправною точкою систематичної феноменології, або граматики 

релігії, на думку Смарта,  не може бути протиставлення сакрального і 

профанного. Оскільки Смарт виходить з настанови, що нас має цікавити  

передусім сила-влада релігії, а не її претензія на істину, його цікавить той 

емоційний заряд, який він називає субстанцією (substance), що супроводжує 

певний перформативний акт (використовуючи термін Дж.Л. Остіна)  

Субстанція є багатошаровою, на неї накладаються професійні здобутки, 

національна ідентичність тощо [див.: 89, 158].  На весь наш досвід ми 

накладаємо знання, отримані де інде. Тому неможливо мати, а тим паче 

описати, абсолютно нерозгалужений досвід. Це спонукатиме Смарта до 

розробки теорії «розгалуженої інтерпретації» релігійного досвіду («ramified 

interpretation») і виокремлення певних рівней розгалуження, про що 

йтиметься далі. 

              Ефектні космологічні розмисли Т.де Шардена є, за Смартом, ніщо 

інше  як накладання ним божественного і еволюційного сенсів на людську 

історію  (як приклад своєрідної метафізики історії).  

  Перехід від міфічного і наративного виміру дослідження релігії до 

аналізу її догматичного аспекту також відбувається шляхом  накладення 

абстрактних категорій на історичні оповіді (на зразок  марксистської 

діалектичної інтерпретації історії, або глибинного чи структурного способу 

потрактування міфу). 

  Для комплексного аналізу ритуалу суперімпозиція - також один з двох 

(поряд з інтерналізацією) вагомих чинників, що мають вирішальне значення 
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для створення образу релігії і є дієвими для більш загального світоглядного 

аналізу.  Акт накладання  і збагачує,  і ускладнює аналіз ритуальної 

поведінки. 

 Аналізуючи феномен медитації, Смарт вказує, що її слід розглядати як  

самодопомогу, яка «поглинула» допомогу іншого; отже і тут, як і в багатьох 

інших прикладах,  накладення вступає в гру. 

 

Висновки до 3.3. 

Стосовно інтерпретації релігійного досвіду можна сказати, що Смарт 

наслідує тут  ідеї Дж.Хіка щодо «досвідчування як», ілюструючи їх шляхом 

звернення до концепту накладання. Водночас поняття Хіка було для Смарта 

вторинним. Первинним же залишалась нуминозна і споглядальна інтуїція. 

 Хоча в дослідженні як зазначених, так і багатьох  інших феноменів 

Смарт віддає перевагу   «інтуіціоністському» підходу Х.Д.Льюіса та Р.Отто, в 

якому на перший план виходять концепти нуминозного та  споглядальної 

інтуіції, акцент на  значущості суперімпозиції як  «experiencing as» є вельми 

евристичним в контексті аналізу специфіки накладання на релігійний 

дискурс інших видів дикурсів (особливо, етичного). Смартове поняття 

суперімпозиції (або накладання), що вказує на реінтерпретацію світської 

діяльності  у релігійних термінах,  можна розглядати як певну версію ідей 

Л.Вітгенштайна («бачення як»). До того ж саме ця ідея лежала в засновку 

позиційованого Смартом «методологічного агностицизму» і регулятивного 

релігійного плюралізму. 

 

 

3.4. Ідея  «розгалуженої інтерпретації». 

 

Аналіз типів релігійного досвіду і досвідчування  (або феномена 

накладання) актуалізує питання, наскільки цей виразний своєю об'ємністю 

єдиний простір смартовської феноменології релігії експлікував  

інтерпретативний аналіз, і в чому його специфіка. Відразу зазначимо, що ця 
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специфіка позначається, передусім, ідеєю «розгалуженої інтерпретації». 

Слушний термін  розгалуження або раміфікації («rаmified»)  є частинкою 

лексики, розвинутої Смартом у праці «Інтерпретація і містичний досвід»  

[див.: 161, 53-62]. 

            Зовсім не дивно, що в центрі уваги Смарта виявляється проблема 

розуміння та інтерпретації релігійного досвіду. Хіба В.Дильтай не вважав 

інтерпретацію особливою формою розуміння, пов'язаною з феноменом 

запису? Хіба П.Рікер (який окреслив герменевтичну перспективу для 

зіставлення технік інтерпретації) не запропонував визнати за нею сферу 

докладання куди більш широку, - ніж та, яку їй визначив Дильтай - 

виділивши її документальний , пояснювальний і репрезентативний рівні? 

             Ми вже звернули увагу на вагомість  впливу на Смарта ідей 

Дж.Хіка. За словами Хіка, весь досвід включає в себе 

інтерпретацію. Немає безпосереднього прямого досвіду. Ця точка зору є 

кращим узагальненням неодноразово цитованих Хіком певних ідей Томи 

Аквінського. Для Хіка релігійна інтерпретація, однак, не гірше, ніж будь-

який інший вид уявлення про світ, оскільки, як він стверджує,  "ми 

повинні прийняти кантівську тезу, що ми можемо знати тільки те, що 

входить в певні рамки основних відносин, які корелюють зі структурою 

нашої власної свідомості » [141, 98]. Іншими словами, як тільки кантівська 

парадигма буде прийнята, то стає очевидним, що кожний досвід світу - 

природний, етичний і релігійний - припускає акт інтерпретації значення. 

Розмірковуючи  з цього приводу, І.Барбур припускає, що якщо не існує 

досвіду, який не піддається інтерпретації, то не може бути ні 

безпосереднього релігійного знання , ні « достовірного » знання про Бога , ні 

безпомилкової інтуїції , якій можна приписати остаточність. Бо при будь-якій 

інтерпретації існує можливість помилки, особливо якщо хочеться витягти з 

досвіду більше, ніж він насправді містить. З досвіду неможна зробити ніяких 

певних висновків про Сутність, яка є його незалежною причиною. Навіть 



 112 

відчуття протистояння і зустрічі не гарантують , що їх джерело лежить поза 

нас [див.: 114, chap. 7]. 

«З моєї точки зору, - висновує Барбур, - Бог пізнаваний , виходячи з 

інтерпретованого досвіду Наші знання про Бога подібні нашим знанням про 

іншу особистість, які не є ні прямими даними, ні результатами умовиводів . 

Ми не можемо безпосередньо пізнати цю особу; вона повинна виразити себе 

за допомогою різних засобів мови та діяльності , які ми інтерпретуємо . 

Однак ми не просто робимо висновок про існування іншої особистості . В 

якості попередньої умови для сприйняття слів і жестів як вираження цілей і 

намірів, ми повинні вже розуміти, що маємо справу з іншою особистістю  [4, 

202 ].  

             Смарт, усвідомлюючи, що відмінності між досвідом та 

інтерпретацією нечітко виражені, розробляє оригінальну теорію 

«розгалуженої інтерпретації», виділяючи різні «ступені розуміння» , що 

виявилося особливо актуальним для розуміння досвідчування чужих 

релігійних традицій.  

             Як відомо, питання про співвіднесення інтерпретації та розуміння , 

констатація ступеня виявлення чи, навпаки , розмитості їх форм аж ніяк не 

однозначні. Одні , слідом за В. Дильтаєм, трактують проблему розуміння 

та інтерпретації, виходячи з того, що розуміння має дві сторони - 

психологічну і логічну. Інші, дотримуючись ідей «універсалістської 

герменевтики » М. Гайдегера і Г.-Ґ.Ґадамера, виводять інтерпретацію за 

межі методичних операцій , вважаючи її засобом, що забезпечує побудову 

гіпотез, і, отже , розрізняють інтерпретацію як інструмент наукового 

пізнання і як інструмент розуміння. Н.Смарт розрізняє, перш за все , такі 

види розуміння: екзистенціальне розуміння (наприклад, суб'єктивне 

сприйняття такого досвіду як катування електричним струмом) і 

пояснювальне (або теоретичне , що пояснює причину того, що сталося ) 

розуміння  [195, 10-21]. 
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Пояснювальні теорії можуть, як перекривати одна одну, так і вступати 

в протиріччя. Основна проблема, що виникає у зв'язку з їх аналізом, полягає 

в тому, чи може бути продуктивним теоретичне розуміння без 

екзистенціального досвіду. Чи необхідно мати досвід чого-небудь, щоб 

зрозуміти це щось? І зокрема, чи можливо адекватне розуміння типів 

релігійного досвіду, якщо у дослідника такого досвіду ніколи не було? І тут 

увага фокусується на понятті адекватності: що є адекватне розуміння? 

Н.Смарт стверджує, що виходячи з можливої подібності різних 

досвідів, можливим є і розуміння за аналогією. Вдалість аналогії говорить 

багато про що; хіба не спираються всі науки на вдалі аналогії? Якщо Р.Отто 

характеризує природу нуминозного досвіду як sui generis, то Смарт, 

звертаючись до містичного досвіду, не бачить у ньому такої інакшості, яку 

неможливо було б відчути, принаймні, в межах певного аналізу, за 

допомогою уяви та інтуїції, слідуючи описам різних містиків. Як бачимо, 

філософія релігії Смарта відновлює природний баланс між крайнощами 

формалізації свого  в його стосунку до чужого матеріалу  (створення 

формальної моделі релігії, структурованої, типологізованої, 

морфологізованої) і ейдетики; інтуїція, введена Гусерлем у «філософію як 

строгу науку», і тут виявляється її необхідною умовою. 

Аналіз цього ключового положення творчості Смарта неминуче 

викликає асоціації з добре відомим з часів романтизму ставленням до 

«чужого» , коли «чуже» (стаючи особливо поетизованою темою) з'єднується 

зі «своїм » у найнесподіваніших пропорціях і коли саме погляд ззовні робить 

можливим імагінативне злиття через бар'єр відмінності . Ця зустріч через 

контраст «свого» і « чужого» , яка відбувається - кажучи словами С. С. 

Аверінцева - «під знаком власної неможливості» , стала улюбленою темою 

багатьох феноменологічних рефлексій (П.Рікера, Е.Левінаса, 

Б.Вальденфельса та ін ) і незмінним мотивом смартовських робіт. 

Досліджуючи той факт , що містики часто описують свій досвід як 

«такий, що неможна описати» , «невимовний» , «невиречений» і т.д. , Смарт 
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робить висновок, що Бог скоріше не є абсолютно збагненним, ніж абсолютно 

незбагненним (інакше нам нічого не було б відомо про нього) . До того ж 

«невимовність» не є унікальною характеристикою релігійного досвіду; є 

багато нерелігійних випадків , коли суб'єктивний досвід неможна описати те, 

що фіксується, наприклад, фразою: «словами неможливо висловити всієї моєї 

вдячності». Смарт називає це - дотримуючись ідей Дж.Остіна - 

«перформативною трансцендентністю». Опис онтологічної 

трансцендентності не виключає її опису за аналогією з речами світу , інакше 

ми не могли б мати знань за аналогією , опосередкованих або безпосередніх . 

Нарешті Смарт вважає, що релігійний досвід може бути правильно 

зрозумілий тільки в теорії, яка судить про обґрунтованість досвіду, тобто 

розуміння релігійного досвіду вимагає певних зобов'язань (commitment). 

Звідси випливають доводи на користь феноменологічного аналізу, 

необхідного для виділення різних типів релігійного досвіду (насамперед, 

містичного і нуминозного), розуміння ступеня їх інтерпретації в описі, 

визначення їх місця в культурному контексті і прояснення їх екзистенційного 

сенсу. Матеріал порівняльного релігієзнавства, осмислений іманентно за 

допомогою радикальної процедури «взяття в дужки» всіх установок, 

відкриває нам чисте тематичне поле історичних доль різних релігій у фокусі 

прямого збігу їх предметного сенсу і символічного змісту з дослідним 

сприйняттям . 

Так, аналізуючи феномен містицизму в різних традиціях, Смарт бачить 

відмінності не в самому досвіді, а  у досвідчуванні, у тому, як містичний 

досвід інтерпретується. Емпірика пропонованого підходу надзвичайно 

проста. Він визнає, що не існує мови опису, абсолютно нейтральної по 

відношенню до тих чи інших доктрин . Але більш високий рівень опису 

відповідає поняттю «високої раміфікаціі», або «високого розгалуження », яке 

отримує своє значення від складної системи доктринальних положень. «Чим 

вище ступінь раміфікаціі , тим менше опису , гарантованого самим досвідом , 

і тим більше передбачається інших ідей»  [161, 53]. 
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Щодо нерозгалуженого, низького рівня опису можна сказати, що в 

ньому представлені дані, які не використовують термінологію розвинених 

доктринальних систем. Саме на цьому рівні існує найбільша узгодженість 

між містиками різних традицій . Це, безумовно, не означає , що в основі 

містичного досвіду лежить якась «вічна філософія», спільна для всіх 

містиків, однак , основні розбіжності - як констатує Смарт - лежать у 

площині доктринальних інтерпретацій. 

Ми маємо взяти до уваги, що Смарт називає раміфікацією ступінь 

«розгалуження» (або «розширення» ) сенсу , інакше кажучи, те, скільки 

авторських доктринальних систем передбачається (буквально: є у якості 

пресуппозиції) термінами, в яких проводився опис . Він описує раміфікацію 

таким чином : «... де з'являється поняття як частина доктринальної схеми , 

воно отримує свій зміст у частини з цілого ряду доктринальних положень , 

прийнятих як істинні» [161, 57].  Іншими словами , багато суджень про 

містичний досвід не є безпосередньо описовими (такими як «я чув це » , «я 

бачив це» , «я відчував це» - термінологією , яка може об'єднати все людство) 

, а є описами, доктринальними за своєю природою . Тобто поняття, які 

відносяться безпосередньо до однієї або тільки до деяких релігій (не 

застраховані від того, щоб викликати відлуння , потрапивши в іншу смислову 

перспективу), використовуються поряд, або навіть замість більш 

прямолінійних описів. 

Можливі висока або низька ступінь розгалуження. Ступінь 

розгалуження якого-небудь повідомлення про містичний досвід можна 

визначити , згідно Смарту , використовуючи просте питання : яка кількість 

пропозицій передбачаються описом як істина? Чим більше пропозицій подані 

як істина, тим вище рівень раміфікаціі . Скажімо, якщо в оповіданні 

згадується Христос, або Трійця, або Крішна, можна припустити високу 

ступінь раміфікаціі; повідомлення з сильною раміфікацією містять 

термінологію, яка передбачає занурення в релігійні доктрини і догмати , 

філософські роздуми, посилання на священні тексти тощо. Повідомлення з 
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низькою раміфікацією, що описують містичний досвід або стан свідомості , 

виражені простою мовою , менш залежні від доктрин і тому безпосередньо 

наближені до фактичного досвіду. Наприклад, вислів «Слово, що стало 

плоттю» - повідомлення з високим ступенем раміфікаціі, з вагомим 

теологічним «багажем» , в той час як заява: «я пережив почуття 

несподіваного спокою , блаженства і всеохопної любові » - повідомлення з 

низькою раміфікацією і чітким зазначенням  безпосереднього емпіричного 

стану. 

Смарт вказує також , що нам потрібно брати до уваги ту точку зору , з 

якої проводиться опис. Існують описи, здійснені самими віруючими в 

термінах їх власної релігійної традиції. Не менш реальні і описи , складені 

іншими, також належать до цієї традиції ( наприклад, численні «житія 

святих»). Ще слід нюансувати той факт , що носії інших традицій можуть 

описувати чужий досвід в термінах або з точки зору своєї традиції; 

наприклад, християнський мислитель може стверджувати, що досвід 

буддійського просвітлення включає в деякому роді внутрішнє бачення Бога. 

Безумовно , існує дистанція між розумінням містиком свого власного досвіду 

і розумінням цього досвіду іншими. Інакше кажучи, можливі як 

автоінтерпретація власного досвіду, так і гетероінтерпретація, яка може 

включати різні точки зору. 

    

         Беручи до уваги ці міркування Смарт виокремлює: 

- автоінтерпретації (А) з низьким ступенем раміфікації (Б); 

- гетероінтерпретації (¬ А)з низким ступенем раміфікації (Б); 

- автоінтерпретації  (А) з високим ступенем раміфікації (¬ Б); 

- гетероінтерпретації (¬ А) з високим ступенем раміфікації (¬ Б). 

 Тут ми без особливих зусиль пізнаємо проблему тетралеми в її 

традиційному вигляді, який відомий нам ще з часів поеми Парменіда та 

книги «Чому Бог став людиною?» Ансельма Кентерберійського. 
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У відповідності зі здоровим глуздом, цілком зрозуміле прагнення 

Смарта шукати якісь гетероінтерпретаціі, які б співпали з низьким ступенем 

автоінтерпретації. Таким чином, може бути досягнуто узгоджений 

феноменологічний опис, що відповідає певним традиціям, і це сприятиме 

спробі відокремити досвід від інтерпретації. 

Зіставимо концепцію Смарта з аналогічними підходами інших 

релігієзнавців. Так, С.Кац, аналізуючи містичний досвід, виділяє такі стадії 

інтерпретації: а) свідоцтва містиків від першої особи, б) «інтерпретація» 

містиками їх власного досвіду - як наступна, більш рефлективна і 

опосередкована стадія; в) «інтерпретація» третьою особою в рамках однієї 

традиції (християнами - християнського містицизму); г) процес інтерпретації, 

який чинять треті особи, що належать іншій традиції (буддистами - християн) 

і т.д. При цьому Кац, посилаючись на концепцію Смарта, також відзначає, 

що всі ці форми інтерпретації можуть бути «дуже розгалуженими, чи ні» 

[див.:144],  вказуючи при цьому, що раміфікація відбувається на всіх стадіях 

містичного досвіду та опису (тобто поняття раміфікаціі не повинно 

обмежуватися пост-дослідною стадією). 

П.Конноллі, звертаючись до аналізу смартовської концепції 

«раміфікаціі», трактує це поняття як «концептуальну занурюваність» 

(conceptual embeddedness) і робить висновок, що ця концепція, безумовно, 

корисна при оцінці дійсності і ранжируванні містичного досвіду. При цьому 

він зазначає, що її значення слабшає при аналізі суті містичного досвіду. 

Причина цього в тому, що деякі повідомлення про містичний досвід є 

вільними раміфікаціями. Одним із способів впоратися з цією проблемою є 

видалення розгалужених елементів з описів містичного досвіду. Однак чи 

будуть повідомлення, піддані процедурі де-раміфікаціі, нести інформаційне 

навантаження? 

У П.Конноллі ми також знаходимо варту уваги спробу застосувати ідеї 

Смарта до аналізу типології містичного досвіду Р.С.Зенера. Висновок 

Конноллі полягає в тому, що типологія Зенера заснована на дуже 
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розгалуженому описі містичних переживань, і це робить її, принаймні, 

підозрілою [див.:127]. 

 І.Барбур також свідчить, що багато висновків Смарта щодо рівнів 

раміфікаціі відповідають його власній точці зору. Висловлюючи побоювання 

з приводу завжди присутньої ймовірності неправильного тлумачення, коли в 

досвіді прочитують більше, ніж це виправдано, приймаючи бажане за дійсне , 

він зазначає, що релігія сильніше, ніж наука , відчуває вплив «зверху вниз » - 

від парадигми через тлумачення переконань до переживання досвіду. Проте 

вплив «знизу вгору » , починаючи з досвіду, не повністю відсутній в релігії. І 

хоча не існує нейтральної мови опису, є рівні інтерпретації , що забезпечує 

можливість спілкування між членами різних релігійних традицій . 

Барбур погоджується із Смартовими рекомендаціями використовувати 

описові терміни , що лежать на низькому рівні, з мінімальним доктринальним 

розгалуженням, для того, щоб спробувати сформулювати більш вдалий 

феноменологічний опис, який був б зрозумілий не тільки містику, але й 

іншим людям. Він зазначає з цього приводу: «Мені теж видається, що 

розмежування між досвідом і інтерпретацією , так само, як між теорією і 

даними , ніколи не буває абсолютним. В обох випадках воно відносне, і 

проводиться з різних точок , в різний час і з певними цілями» [4, 202]. 

П.Донован займає проміжну позицію. Він відстоює, що в релігії, як і в 

науці, не існує нейтральних описів, незалежних від інтерпретації. «Вся ця 

теоретична основа не міститься в самому досвіді, а привноситься в нього 

шляхом інтерпретації, в результаті чого досвід стає саме таким»  [137, 35]. 

 Досвід, звичайно, може підтримувати загальну теоретичну схему, 

проте «оцінка того чи іншого досвіду залежить від оцінки загальної системи 

віри, в рамках якої цей досвід набуває значення»  [137, 72]. П.Донован 

вважає, що будь-який досвід , навіть той, який приводить до зміни життя, 

повинен систематично зв'язуватися з відповідною концептуальною 

структурою , яка оцінюється в цілому. 
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Ці ідеї також схожі з ідеями Н.Смарта, який подібним чином  вказує на 

загальні елементи в оповіданнях містиків, проте визнає, що вони розходяться 

в доктринальній інтерпретації : « З того, що містицизм в різних культурах і 

традиціях залишається , по суті, одним і тим самим, не випливає існування 

якоїсь «вічної філософії», загальної для всіх містиків . Їх доктрини почасти 

визначаються фактами , відмінними від самого містичного досвіду. ... Між 

досвідом та інтерпретацією немає чітко вираженої межі. Це пояснюється тим, 

що концепції, які використовуються для опису і пояснення досвіду, різняться 

за ступенем розгалуженості. Тобто, якщо концепція є частиною 

доктринальної схеми , то вона набуває значення почасти з тих доктринальних 

тверджень , які вважаються істинними»  [161, 53-57]. 

 

Висновки до 3.4. 

 

Отже , підсумуємо сказане . Поняття «раміфікаціі» можна розглядати 

як інструмент тематизації і опису проблеми інтерпретації тривання 

релігійного досвіду. Рекомендації Смарта про необхідність використання 

описових понять низького рівня раміфікаціі, щоб сформулювати 

феноменологічне судження, представляються евристично цінними. Ми 

можемо більш обґрунтовано і відповідально зробити висновок, що 

прихильники різних релігійних традицій ,  різного духовного походження , 

самовиявляють ті ж самі (або майже  ті самі ) стани , коли ми порівняємо їх 

судження з низьким рівнем раміфікаціі. Звідси випливає цілком 

обгрунтований висновок , що відмінність між самоданностями релігійного 

досвіду і його інтерпретацією не абсолютна, а вельми релевантна. 

Як видно, постановка означеної проблеми була пов’язана із спробою 

вияву типології відношення між релігійним (зокрема, містичним) досвідом і 

його інтерпретацією. Відтак, розробка Смартом цієї проблеми була 

підпорядкована встановленню типології цього відношення. 
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Висновки до розділу 3. 

 

         Відтак, ми розглянули найбільш вагомі для Смарта феномени, що 

проходять уздовж континууму його моделі релігії. 

Ми можемо зазначити слідом за Смартом   важливість думки, 

висловленої ним у праці «Методи в моєму житті», про вітальні розрізнення 

двох різних сенсів феноменології. По-перше, це практика емпатії, яка 

користується перевагою в методології. Вона інколи використовується зовсім 

в іншому сенсі як морфологія значення, як це має місце у магістральній праці 

В.дер Леува і, у певному  узагальненні,  у М.Еліаде. Ставка, яку 

феноменологічний метод робить на емпатію, на можливість 

інтерсуб'єктивності передання знання і причетності до чужого досвіду, 

заохочує до діалогу. Зрештою проблеми концептуального аналізу релігійного 

дискурсу і структурованої емпатії переносяться Смартом на більш широкі 

проблеми як міждисциплінарних,  так порівняльних досліджень, що 

відображали зростаючу заклопотаність тим, щоб намітити нову царину 

аналізу, а не тільки узгодити  частини того, що можна розглядати як 

традиційні компоненти. 

 По-друге, це  типологічна феноменологія. Не дивлячись на те, що 

Смарт не дає точних визначень, він наголошує взаємодію і взаємозалежність 

того, що він називає «історичною феноменологією» і «типологічною 

феноменологією» релігії в цьому виявляється типологізм  його методології. 

Смарт йде по стопах  Ґ ван дер Леува, чиї праці відображають явну 

прихильність типологічним презентаціям, а також запобігає до включення 

великої кількості вельми різноманітного матеріалу з історії релігії.  Він 

доводить можливість використання методу феноменологічної здібності 

(аbility), щоб відтворити «мінливу картину» послідовних фаз розвитку типів 

релігійного досвіду. Типи, на які він поділяє релігійні досвіди перетинають 
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культурні кордони. З точки зору досвідчування, як доводить Смарт, немає 

ніяких особливих причин, щоб поставити  під сумнів будь-яку форму 

релігійної свідомості, як нічого не варту. Поряд з аналізом типів релігійних 

досвідів виділяються також і типи інтерпретацій. 

     Ідеї Смарта ґрунтуються на припущенні, що є дві основні форми 

релігійного  досвіду, аналіз яких покликаний  пояснити відмінності   в 

релігійних доктринах. Одним з них є  «порожній» досвід очищеної   

свідомості  або медитація, іншим є досвід нуминозного Іншого, 

представленого, зокрема, в окремих видах релігійного досвіду, як це описано 

Р.Отто.  

Постійно повторюваний подвійний патерн нуминозного і містичного 

досвіду слід розглядати як  найбільш вагомий для Смарта. Ці два види 

досвіду, будь то окремо або спільно,   дають відлік, низці доктринальних 

положень. Цілковито схвалюючи термін "надприродного"  Р.Отто , в якому  

він вбачав  серце релігії, Смарт, проте, критикує Отто  за те, що той не 

помітив містичного досвіду, непереконливо  асимілюючи його з 

надприродним. Ця критика, напевне, є справедливою для праці Отто 

«Священне», проте більш пізні його праці, що містять аналіз сутності та 

типологію містицизму, ліквідують цю прогалину.  Для Смарта, обидві лінії 

завжди поставали як центральні для розуміння релігії, хоча вони 

усвідомлювались як  взаємопов'язані по-різному, або акцентовані різною 

мірою в різних традиціях. 

Подвійна динаміка надприродного і містичного є наскрізною темою 

всіх робіт Смарта, водночас, вона поєднується  з іншими видами досвіду  

(зокрема, такими як досвід перетворення, що в основному включений в цю 

схему). Частковий виняток із цієї подвійної динаміки забезпечується 

шаманським досвідом: в своїх пізніх працях Смарт приходить до визнання 

вирізнення серез інших шаманського досвіду, але йому відведена роль 

додаткового штриха подвійної схеми.  
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          Крім щойно згаданих типів, Смарт виділяє також, наслідучи ідеї 

Р.Зенера,  всеєдиний  (panenhenic) досвід,  коли особа відчуває глибоку 

солідарність з цілим; цей досвід  дуже важливий, зокрема, у буддистській 

практиці.  Поєднання або непоєднання цих видів досвідів допомагає 

пояснити різні моделі (або патерни)  філософського виміру релігії. У 

всякому разі,  Смарт приписує деякі зразки філософських доктрин до 

різних видів досвіду та їх комбінацій. 

Вважаємо, що можна погодитися з тими опонентами Смарта, які 

вважають, що його подвійна схема потребує  певної деталізації та 

модифікації.. Матеріал, від якого він відмовився (скажімо, змішаного 

нуминозного і споглядального досвідів, що є відмінним від інших типів 

досвіду), і контекстна суб’єктивність роблять його  аргументи нелогічними.  

              Аналізуючи проблему інтерпретації релігійного досвіду, Смарт 

наслідує важливу ідею філософії релігії Д.Хіка про те, що весь досвід, в 

тому числі і розуміння трансцендентного, включає в себе інтерпретацію і  є  

«процесом», «досвідчуванням-як» («experiencing as»).   Певна річ, ця ідея, у 

свою чергу, сходить до Вітгенштайнового «бачення як». Ми бачимо що 

через як, яке  випереджає що; процес бачення з необхідністю включає в себе  

інтерпретаторську діяльність. Наголос Смарта на процесуальності досвіду  

дає можливість здійснити бачення релігійних досвідів у їх перебігу. Поняття 

«досвідчування-як» збагачує методологічний апарат феноменології релігії, 

презентуючи ті  процеси, в яких  релігійна фактичність  досвідчується як 

така, що має особливий характер і смисл  і є певним (аспектним) способом 

споглядання світу.  

 

   Ще одним важливим  поняттям у репертуарі оригінальних ідей Смарта є 

поняття  «суперімпозиції» («superimposition»), яке фіксує той факт, що 

цінності і настанови накладаються на певні дії чи феномени; наприклад, 

бачення праці як форми молитви. Це поняття, зокрема, вагоме у контексті 
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аналізу «накладання» морального дискурсу на релігійний, або розгляду як 

ритуалу дії, що спочатку не мала ритуального значення.  

  Смарт першим серед дослідників сформулював проблему відношення 

містичного досвіду та його інтерпретації. Він акцентував те, що поняття, що 

використовуються в описі містичного  досвіду, розрізняються «за ступенем 

розгалуження», тобто за ступенем залежності цих понять від доктринальних 

схем тієї релігійної традиції, в якій перебуває носій цього досвіду. Плідними 

є висновки Смарта про те, що чим вище ступінь раміфікації, тим менш 

гарантованою є адекватність відображення релігійного досвіду в описі, в 

який інтегровані поняття. Крім того варто проводити розрізнення  поміж 

інтерпретацією релігійного досвіду його носієм та інтерпретацією цього 

досвіду іззовні, з чужої точки зору. Перший вид інтерпретації позначений 

Смартом як автоінтерпретація, а другий –гетероінтерпретація. 

Загалом поняття інтерпретації, розглянутої крізь призму її раміфікаціі, 

дозволяє поглянути на об'єкт дослідження - релігійний досвід - як на такий, 

що розвивається паралельно своєму доктринальному контексту і частково 

визначає цей контекст . 

Ідея розгалуженої інтерпретації вочевидь є вельми перспективною для 

аналізу переживання релігійного досвіду, а акцент на необхідності  

використання описових понять низького рівня раміфікаціі для формулювати 

феноменологічних суджень, є методологічно валідним. 
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Розділ 4. Типологізація  релігійних феноменів у формі вимірів в моделі  

                 релігії Н.Смарта. 

 

 Н.Смарт артикулював принципи феноменології, сказати б, без 

зайвих ускладнень. Зокрема, як ми вже розглянули,  він сповна занурюється у 

феноменологічну традицію, захищаючи принцип «взяття у дужки» або ероhе 

за допомоги теорії методологічного агностицизму, та запобігає при  цьому до 

типологізації у формі виокремлених ним вимірів – досвідного, міфічного, 

доктринального, етичного, ритуального, соціального, матеріального, 

політичного та економічного. Назви і кількість цих вимірів  - в межах 

запропонованої моделі - ним постійно  уточнювались.  

Предметом аналізу даного розділу буде спроба простежити еволюцію 

поглядів Смарта щодо вимірної моделі релігії, дослідити специфіку 

характеристики і поділу  цих вимірів на історичні та параісторичні, а також 

прослідкувати, як і навіщо багатоаспектна модель релігії доповнюється 

поняттям фокусу. 

4.1. Еволюція поглядів Н.Смарта щодо основних  вимірів релігії і 

світоглядів. 
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Тема  багатовимірної моделі релігії, що являла собою наскрізний 

лейтмотив всіх рефлексій Нініана Смарта, виникла на противагу спробам 

віднайти  який-небудь один  sui generis  пункт, який би став маркером 

справжньої релігії.  Вперше  вона була висловлена ним в працях «Світська 

освіта і логіка релігії» (1968) та «Релігійний досвід» (1969), що постали  як 

цікавий приклад недогматичного застосування феноменологічного методу. В 

них Смарт запобігає до феноменології як дескриптивного методу, спроби 

вільного від оцінювання опису релігії. Це процедура з‘ясування значення 

релігійних актів, символів, інститутів тощо для тих, хто їх практикує. Погляд 

на релігію як таку, що поділяється на низку вимірів, був в подальшому 

розвинутий  Смартом  у творах:  «Світогляди: кроскультурні дослідження 

вірувань людства» (1995/2000) і «Виміри священного: анатомія світових 

вимірів» (1996). Цей погляд, що буде предметом аналізу даного розділу, став 

важливим симптомом, посприявши плідним зрушенням у феноменології 

релігії .  

Виміри релігій були описані Смартом спочатку як ритуальний, 

міфологічний, доктринальний, етичний, соціальний і досвідний [див.:189].  У 

праці «Світові релігії» Смарт вводить сьомий – матеріальний вимір - і змінює 

назви інших вимірів: практичний і ритуальний, досвідний і емоційний, 

наративний або міфічний, доктринальний і філософський,  етичний і 

правовий, соціальний та інституційний і, зрештою , матеріальний вимір 

(назва якого буде згодом уточнена: матеріальний і художній). У творі 

«Виміри священного...» він пише, що вважає доречним ввести ще два виміри: 

політичний та економічний [182. 10], проте  оглядає їх досить побіжно, 

детально зупиняючись на аналізі  інших семи вимірів. 

У  праці «Маоїзм і релігія», він припускає, що існує приблизно  три 

основні підходи до визначення релігії. «Один за змістом, інший  за 

формальними ознаками або, як я їх називаю, за вимірами, а третій  - за  

екзистенційним значенням» [162, 83]. Перший  підхід є уразливим для того, 

щоб пристосувати типологічно девіантний вид Буддизму Тхеравади, а третій 
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закінчується, піддаючись заряду невизначеності. Звідси Смарт знову ж таки, 

як і в інших працях, обґрунтовує вагомість багатовимірного підходу. 

Виокремивши різні виміри дослідження ландшафту релігій, Смарт  

постійно вказує на їх інтеракційний зв’язок. Скажімо, вдивляючись у 

композиційну побудову його твору «Виміри священного», ми бачимо, що 

різні розділи цієї книги присвячені окремим аспектам релігій, утім, водночас 

являють собою панораму взаємозв´язку всіх  цих аспектів, і що в багатьох 

випадках розведення вимірів релігій є штучним. Проте саме на цьому тлі 

яскравіше постає специфіка і причини домінування  у певний час  і в певному 

просторі культури якогось окремого виміру 

Розглянемо детальніше специфіку репрезентованих Смартом вимірів 

священного. 

         Догматичний (доктринальний) і філософський  вимір 

характеризується  Смартом як той «аспект, в якому релігія виражає себе у 

відносно абстрактних і філософських термінах, приміром, доктрина 

імперманентності в буддизмі або доктрина Трійці в християнстві» [182, ХУ].   

Це той інтелектуальний компонент релігій, що забезпечує «інкапсуляцію» 

(вислів Н.Смарта), є віроповчальною складовою, себто власне 

формулюванням певної  традиції.  Доктрина і філософська рефлексія  

допомагає піднести термінологію і дух релігій, уможливлює обґрунтування і 

упорядкований виклад закладених у релігійних оповідях ідей і формулювань, 

що робить присутність духу яскравішою.  Відмінності  релігійних доктрин  і 

філософських патернів Смарт пояснює, шляхом аналізу  різних форм досвіду. 

Щоб представити цю тему більш повно, він окреслює деякі функції 

доктрин (або філософських схем), що мають місце в різних релігіях і 

відіграють частково інтелектуальну і частково  духовну роль [182, 56-57].  

Слід зазначити, що у «Світоглядах...» ключовою проблемою в контексті 

висвітлення  специфіки догматичного виміру релігії є саме аналіз функцій 

доктрин [194, 88-95].  У «Вимірах...» у першому розділі, що має назву 

«Доктрина, філософія і деякі виміри» Смарт також змальовує найважливіші 
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особливості догматичного виміру (звертаючись до основних форм 

релігійного досвіду аби пояснити відмінності в доктринах) і акцентує 

важливість функцій доктрин.  

           1. Поведінкова (позиційна) функція, тобто спонукання до деякого 

перегляду світу. Одим з видів розвитку на поведінковому фронті є створення 

філософії, яка допоможе подолати відстань між міфічною оповіддю і 

повсякденним життям (наприклад, посилити наратив про творення світу 

Господом). Коротко кажучи, філософський (або доктринальний) вимір релігії 

– аж ніяк не суто теоретичний. Частина його функцій полягає у 

стимулюванні ритуальної діяльності, аби повсякденне життя і моральні 

відносини були вплетеними в практику богослужіння. Саме тут дія того, що 

Смарт називає «накладанням» (superimposition) стає непереборною. Мирська 

діяльність  і поклоніння Богу стають добре інтегрованими в переслідуванні  

доброчесного духовного життя. Моральна дія стає свого роду 

самопожертвою.  Кажучи мовою міфу, вона стає несенням свого хреста 

(якщо ви християнин) або може  стати формою йоги. 

2. Доктрини мають описову функцію. Це вже передбачено  

поведінковою функцією, що доктрина описує зв'язок між трансцендентною 

сферою  і  світом, як таким.  Одна  з функцій філософської рефлексії - 

зменшити буквалізм. Ця рефлексивна функція філософії є духовною   і це 

допомагає піднести термінологію і дух релігії.  

           3. Функція примирення полягає в поясненні  і узгодженні очевидних 

протиріч. Зокрема, такою є функція  доктрини про Трійцю, що має справу  з 

різними і, можливо, суперечливими аспектами мономіфу. Близькість 

взаємовідношення між трьома Особами,  покликана  виражати досконалу 

любов, є внутрішньо притаманною божественній природі, і слугує 

прекрасною  моделлю для християн, аби осмислити її і  керуватися в своєму 

моральному житті. У всякому разі,  складність  внутрішнього бутті Трійці, 

сутнісно обумовлену зовнішніми подіям наративного виміру, приймають  як 

одкровення. 
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4. Функція визначення допомагає ідентифікувати спільноти, скажімо 

встановити те, хто є православні. Це особливо помітна функція у 

християнській традиції. Ідея про  причастя до лику святих у християнстві є 

методом визнання духовних предків, що є вельми важливим для 

ідентифікації спільноти.  Оскільки іудаїзм визначається за походженням і 

ритуальністю,  ця функція в ньому менш актуальна. 

       5. Доктрини (або філософські схеми) можуть відігравати життєву 

апологетичну функцію. Цю функцію Смарт називає також  респонсивною 

функцією  (тобто функцією реагування). Поняття респонсивності, або у 

широкому сенсі спроможність відповідати, має досить тривалу історію свого 

вжитку, часто з’являючись у різних традиціях та контекстах; зокрема, у 

діалогічній  філософії 20 ст., впливу якої не оминув і Смарт, респонсивність 

постає як імпліцитна характеристика кожної комунікації.     Неабияка увага 

до феномена відповіді у сучасному філософському дискурсі передусім 

пов’язана з його фундаментальним аналізом у феноменологічному проекті Б. 

Вальденфельса, відомому як «респонсивна феноменологія». Саме тут 

відповідь, виражена за допомогою специфічного поняття «response», фігурує 

як варта окремого розгляду подія, водночас, постаючи унікальною, 

конститутивною рисою людського досвіду. 

   Н.Смарт, аналізуючи респонсивну функцію, наводить такі приклади: 

можна виділити подвійні реакції на хід подій, наприклад, в християнстві 

(сприятлива  або несприятлива реакція на грецьку філософію). Ліберальний 

протестантизм, як наголошує Смарт, був  вельми успішним у відновленні 

християнської думки  в ситуації розвитку нової космології, застосуванні 

історичного методу до священних писань і викликів сучасного суспільства.  

Римсько-католицька реакція була набагато повільнішою.  Очевидною 

респонсивна функція є і в сучасній індійської філософії, як і  в зрушеннях 

буддійської філософії, які мали місце у відповідь на експансію західних 

доктрин. Вагомість респонсивної функції особливо зростає у наш час. 
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          6. Наукова функція полягає у врегулюванні  зовнішніх протиріч, 

спричинених змінами в знаннях, наприклад,   розвитком сучасної біології та 

космології. Хоча  розмова про Христа не може бути виведена з науки, проте 

наука може бути включена в неї.  Те, що Бог керує подіями, не може бути 

показано  самими науковими даними, але духовний сенс можна передбачити 

ними.  Це також ілюстрація процесу «накладання». Найяскравішим 

прикладом дії цього процесу Смарт вважає те, як  витончена природа  

буддійської філософії  досить ранніх часів дозволила їй  інтегруватися  у 

сучасну науку цілком гладко.  

Найхарактернішою рисою сучасності Смарт вважає переміщення від 

міфічного і наративного виміру у напрямку до більш догматичної оповіді. 

Вона може приймати різні форми . Одна - накладання абстрактних категорій 

на історичні оповіді, на зразок  гегелівської або марксистської діалектичної 

інтерпретації історії, або глибинний чи структурний спосіб потрактування 

міфу (всі фройдистські  і юнгіанські проекти допомагають дати радше більш 

метафізичний або екзистенціальний погляд  на корпус міфів). Знову ж таки, 

деяка всеосяжна концепція як, наприклад,  негритюд або африканес, може 

бути залученою для інтерпретації  великого тіла релігійного міфу, їх 

практикують для того, щоб надати останньому місце в ширших дебатах 

сучасного світу. Подібне явище відбувалося в історії  основних релігій на 

початку класичного періоду. Християнство розвивало філософський  вимір, 

оскільки це сприяло його поширенню серед еліти греко-римського світу, 

частково, тому що міфи довелося інтерпретувати  універсальним  способом, і  

він потребував бути розглянутим  через фільтр імовірно універсальної 

філософії. Також, коли іслам проник у більшу частину східних держав, він 

вступив у контакт з універсальними поняттями   еліністичної філософія. 

Іудаїзм був менш  схильний до абстракціонізму, тому   це  визначило  

становлення релігії даного народу. Хоча вся система  була докорінно  

нефілософською, абстрактна філософія не зайняла таку істотну частину її 

поверхні, як це  було в інших релігіях. Методи талмудичного аналізу і 
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коментаря підтримувалися як етико-правовим виміром релігії, так і 

наративним виміром, - так  що історія  продовжувала залишатися  

центральним методом ілюстрації і  життєвості вчення. У індуїстській 

традиції, ритуальні тексти Вед  були  доповнені абстрактнішими   

Упанішадами, і у свою чергу таємничі тексти Брахмасутри потребували і  

ведантистської коментуючої  літератури інтенсивно абстрактного виду.  Але 

в той же час були зібрані великі матеріали Пуран, щоб оновити міфічний 

вимір, не кажучи вже про великі епоси. І так в усіх релігіях присутній дрейф 

до абстракціонізму,  який досягає апогею часто в строгому схоластицизмі . У 

буддизмі, який розпочався з потужного абстрактного вмісту,  зросла  

вражаюча схоластична література в Тхераваді, і в Махаяні,    а також  нових  

сутр. У конфуціанській традиції виклик буддійської літератури свого часу 

призвів до метафізики неоконфуціанства. 

  Міфічний або наративний вимір «є характеристикою релігій як 

таких, що мають історії»[182, 131], і цим пояснюється його важливість. Це, 

наприклад, історія Христа або історія Кришни. Смарт  описує міф не як 

належне, тобто не як взірець для наслідування невидимого світу, а як його 

пояснення, його імпліцитну референцію. 

Спочатку названий «міфічним», пізніше цей вимір позначається як  

«міфічно-наративний», хоча  критерії, за якими оповідання  може вважатися 

міфом, залишається не зовсім ясними. Справді, у праці  «Світська освіта і 

логіка релігії» (1968) ми читаємо, що "такі історії про  богів,  Бога, про 

діяльність Бога в історії, про життя святих вчителів,  згідно із загально 

поширеним терміном, можна назвати міфами » [161, 16]. Тим не менш, у 

праці  «Як зрозуміти міф: християнська справа» (1974)  Смарт висловлює 

цілком слушну думку про те, що  в спробі зрозуміти міф ми маємо забути  

про достовірність чи неточність матеріалу, що розглядається. Швидше за все, 

дійсно, ми повинні працювати з міфом у його первісному різнобарв’ї, «ми 

маємо блукати в кущах, не прагнучи змінити їх у відповідності до наших 

побажань. Шлях  зробити це  - «дослідити, наскільки це можливо, принципи, 
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які лежать в міфічному модусі"  [161, 144]. Вони включають в себе «принцип 

нуминозної поляризації», згідно з яким «святе досвідчується як інше», і, 

таким чином, так само  як  «тому, якщо  А притаманне В, то B стає подібним 

до А, або тому що, якщо А є подібним до B, воно притаманне B», та 

«принципи  невід’ємної/внутрішньої сили-влади і подоби («the principles of 

inherent power  and of similarity»)  [161, 141-142]. 

У праці «Міф і трансцендентність» [див.: 162] Смарт бере  відправною 

точкою свого проекту ідеї Бультмана про деміфологізацію Нового Завіту. Він 

пропонує  як альтернативу стратегії Бультмана, що спирається  на 

філософські системи (зокрема, М.Гайдегера), такий аналіз 

трансцендентності, в якому деміфологізація можлива без попереднього 

навантаження/передання  до метафізичної системи.  «Релігійні поняття, - 

наголошує він, - не мають своїх основних коренів в філософуванні, тому 

аналіз трансцендентності не повинен залежати від тієї чи іншої філософської 

точки зору» [162, 98]. 

 

Зазначаючи, що всі міфи – це  розповіді, і те, про що ми дізнаємося в 

них, відрізняється від того, про що ми дізнаємося в систематично викладених  

поглядах, і що, проте, не всі розповіді є  міфами ( анекдоти, наприклад), 

Смарт вказує, що є неміфічні розповіді, які можуть стати  складовими  

якихось більш міфічних історій, пов'язаних з національною ідентичністю. 

Крім того, є й інші історії, наприклад, драми і вигадки, не кажучи вже про так 

звані чарівні історії, які можуть частково співпадати за значенням з тим, що 

ми визнаємо більш узгоджено як релігійні міфи. Біографії  й автобіографії  - 

теж грані  міфів, тому що вони привносять якийсь порядок в життя,  

допомагаючи визначити ідентичність. 

Отже Смарт пропонує більш широкий погляд на міфи і священні 

історії, не вважаючи справедливою  якусь одну з версій міфу  (наприклад, 

ідею про те, що всі міфи мають справу з особливим видом часу). Окремо слід 

зазначити, що нтерес Смарта до символізму і міфології відповідає тим 
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зрушенням у філософії релігії, які відбуваються під впливом пізнього 

Вітгенштайна, і пов’язані з експлікацією різних функцій мови. 

 

Наведемо перелік деяких зазначених Смартом функцій  наративу в 

релігійному контексті: служити сценарієм для ритуальних дій (розповідь про 

Таємну Вечерю, Вихід з Єгипту, різдвяна історія, історія Деметри і 

Персефони тощо); пояснити походження (чи то космосу, чи  то особливостей 

людського суспільства тощо); вказати шлях до порятунку чи подолання 

проблем; змалювати те, як діє Бог,  та важливість любові в світі тощо. В 

сучасному світі особливо захопливою міфологію  робить її символізм. 

 Міфи  читаються як частина традиційних знань, і, таким чином, є  

безперечним авторитетом. Проте, у той час як у стародавніх суспільствах 

міфи  майже  не знали  критики, сучасний період представив нову динаміку в 

потрактуванні традиційно авторитетної історії.  Зросла кількість критичних 

досліджень про Писання, що допомогло генерувати ліберальні форми 

іудаїзму і християнства; порівняльне вивчення релігій  призвело до певної 

антологізації наративів, що надає «споживачеві» міфу  можливість обрати 

оповідь, відмінну від традиційних міфів. З’явились глибокі психоаналітичні 

та інші теорії міф, які демонструють абсолютно новий спосіб розгляду 

духовної життєздатності міфу. Плюралізм сучасного суспільства призводить 

до того, що на додаток до традиційної історії постають  оновлені   історії 

різних країн та світу в цілому, які відкривають нові перспективи та 

оприявнюють нові спогади. Зрештою деякі з поширених переконань щодо 

реальності метафізичного  компоненту в міфах стають  в наш час менш 

переконливими  (це стосується навіть міфів власної традиції). Звідси - 

згасання  колишнього "природного" переконання  у авторитетності наративу. 

Це може привести до певних змін у способі вірувань. Позаяк лише обмежена 

частина віровчень здатна до раціонального захисту або доведення (те, що Бог 

існує і  є Творцем Всесвіту було запропоновано  природною теологією як  
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здатне до  демонстрації),     більша частина міфічного змісту віровчень має 

бути прийнята на віру. 

Звичайно,  цьому можна протиставити те , що значна складова міфу є 

історичною, ми просто маємо визнати цю частину як щось на зразок «грубого 

факту». «Все це, здається, вказує, що ми рухаємося від того, що можна 

назвати «уявним» міфом, до того, що є "фактичним" міфом»[182, 138] - 

висновує Смарт. Сучасні люди чіпляються  передусім за історичний факт (а 

саме, що Ісус був розп'ятий), і потім надають йому трансцендентне і 

метафізичне значення. Відтак, з одного боку, міф стає історією, але з іншого -  

міф  має розщелину між історією і  доктриною.  Це підтверджують згодом 

зрушення від історії до метафізики.   

 В цьому сенсі Смарт пояснює популярність Т.де Шардена тим, що той 

відтворив  метафізичну історію і сприяв створенню  філософськи 

привабливої есхатології. 

            Етичний і правовий вимір – «це аспект віри, що інкорпорував 

моральні і правові цінності» [182, ХУІ], він охоплює різні правила і закони, 

які випливають з наративного і догматичного аспектів кожної традиції. Адже 

відмітною рисою наративів, за Смартом,  є їх «етична дотичність», яка 

передбачає наявність настанов, імперативів (наприклад, десяти заповідей у 

християнстві).  

Етичний аспект є у Смарта одним з оригінальних вимірів релігій,  

специфіку якого він розглядає вже в одній із своїх ранніх праць «Боги, 

блаженство і мораль» в контексті відносин морального і релігійного 

дискурсів. «Аналіз  мови релігійної моралі, - пише він, -  вимагає 

розслідування таких понять, як спокута, поклоніння, жертвопринесення, гріх, 

благодать, святість, і так далі: це не просто, так як  ті принципи, які 

поділяють релігійні люди, що мають різні фактичні або метафізичні 

переконання » [161, 288]. Це має стосунок також  до проблеми накладання як 

«досвідчування як»,   постійної теми Смарта. 



 134 

Особливої уваги заслуговує розділ про моральний дискурс у праці 

«Аргументація і вірування». Саме тут встановлюються певні параметри, які 

залишаються аксіоматичними протягом всієї кар’єри Смарта. Зокрема він 

солідаризується з філософською тезою про автономію етики. Моральні 

правила і обов'язки, можуть бути виправдані у найзагальнішому вигляді в 

термінах «запобігання страждань і поліпшення природних благ » [161, 180].; 

заборони  злодійства і брехні і т.д., які функціонують, більш-менш, як 

суспільно необхідні правила” (в цьому зв’язку можна згадати А. Макінтайра) 

У праці «Виміри священного...»  є розділ про етичний і правовий 

аспект, в якому розглядається питання  про різні види моральної мотивації, 

що випливають з різних релігій; є також розділ про  привабливі достоїнства 

Буддизму, християнства і конфуціанства відповідно. 

Праця «Світогляди: кроскультурні дослідження людських вірувань» 

(1983) також структурована у термінах  вимірного аналізу, і містить розділ, 

присвячений етичному аспекту, в якому  з’являється підрозділ  під назвою 

«Порівняльна релігійна етика» (що постає як позначення кроскультурного 

вивчення релігійної етики). У підрозділі «Природа моралі» теза автономії 

етики обговорюється у зв’язку з аналізом ідей Канта. 

Багато уваги Смарт приділяє аналізу буддійської етики, уподібнюючи її 

«трансцендентному утилітаризму» (утилітаризм християнина, за Смартом, є 

також трансцендентним утилітаризмом). 

В релігіях зазвичай присутній  етичний кодекс, як цілком справедливо 

висновує Смарт, апелюючи до «П´яти Правил» у  буддизмі, Тори в іудаїзмі , 

шаріату в ісламі тощо. Якщо поглянути на імпліцитний зміст деяких історій, 

ми переконаємося, що вони містять певний етичний ідеал. Наприклад, 

майбутнє Бодхісаттви у Махаяні представляє ідеал самопожертви і співчуття, 

яке є однією з чотирьох великих чеснот (поряд із доброзичливістю, спокоєм і 

насолодою від радості інших). 

 Центральною подією у християнстві вважається, звичайно, життя 

Христа. Євангелії постачають матеріал для наслідування всіх рис характеру 
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Христа (imitatio Christi). Від  цього  був невеликий крок до використання 

житія святих як текстів, сповнених етичного сенсу, текстів, що надихають. 

 Перша велика автобіографія західної цивілізації, «Сповідь» Августина, стала 

наративом, який  якнайбільше формує латинські християнські ідеали. 

 Проводячи аналогії з греко-римським світом, Смарт зазначає, що 

філософ міг бути ідеалом. Він був тим, хто не тільки любить мудрість, а й 

знаходить в цьому наснагу бути добрим і стриманим. Однією з причин 

поширення християнства в римській імперії було те, що воно зробило 

філософську мораль як можливою, так і фактичною серед звичайних людей. 

З точки зору етики це була філософія бідної людини, тобто це була етична 

мудрість  широкого поширення. 

 Смарт робить цікаве спостереження: релігії, що зростають від одного 

джерела, кажучи його словами,  «за дедукцією» (хоча й не без щеплення від 

зовнішніх факторів), мають більш чіткий зв’язок між міфом і етикою. На 

противагу цьому індуїзм, що зростає від багатьох коренів, «за індукцією», 

має безліч етичних двозначностей, створюючи плюральний етос. Буддизм 

був набагато гомогеннішим, як стосовно його соціальної структури, так і 

його етики. До того ж «існує емпірична логіка,- висновує Смарт, - яка 

приносить з собою, крім іншого, і той факт, що теїзми ( theisms) намагаються 

синтезувати етичний вимір з іншими» [182, 92]. 

Порівняльне релігієзнавство, демонструючи  багато несумісних 

доктрин і морально-правових приписів  різних  релігій і світоглядів,   

укорінене на авторитеті  певної традиції, яка передається як достовірніша. 

Воно, з точки зору Смарта, засноване на жорсткий епістемології. Між тим 

більш переконливими є м’які аргументи. Звідси висновок Смарта щодо 

переваги «м'якого нерелятивізму», що імпульсує терпимість визнання 

основних прав людини, і бажаність плюралістичного суспільства, що свідомо 

сприяє і практикує  недогматичні форми релігійної освіти. Це відповідає 

ідеям типового західного лібералізму і є  по суті схваленням  ліберального 
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протестантизму; проте, як стверджує Смарт, це продиктоване не не стільки 

ідеологічною прихильністю, скільки логікою ситуації. 

 Плюралізм  породжує свою власну етику – толерантність Приміром, в 

межах загального індуїстського етосу виникає новий чудовий політичний і 

релігійний плюралізм. Це стан гармонії з певними ідеалами лібералізму, коли 

толерантність стає центральним етосом. 

 

           Ритуальний і практичний вимір – «це аспект маніфестації віри в 

ритуалах й інших практиках, приміром Євхаристія у споглядальній практиці»  

[182, ХХІУ]. Цей вимір стосується, передусім, актів поклоніння, як 

приватних, так і корпоративних, молитов, проповідей, жертвоприношень, 

медитацій тощо. Кожній релігії притаманна особлива практика, якої 

дотримуються її послідовники. Приєднуючись до загальновизнаної думки 

про зв’язок ритуалу і міфу, Смарт зазначає, що загальною особливістю 

ритуальних дій є «інтеріоризація міфічного виміру» [182, 97]. Міфи є 

сценаріями для ритуальних дійств, проте це не означає, що всі наративи 

мають бути зрозумілі як обрядові взірці. Прагнучи до широких і всезагальних 

визначень, він не обмежує ритуал релігійною діяльністю. У порівнянні із 

церемоніалом ритуал є більш загальною категорію, оскільки його можна 

дотримуватися індивідуально, утім церемонія, навіть приватна, є 

колективним актом. В цілому ритуал - це  дії, які Смарт пов'язує з  певними 

перформативними актами (з посиланням на Остіна та Серля): 

благословенням, хвалою, прокляттям, освяченням, очищенням і 

формальними  моделями (патернами) поведінки, що вимагають точного або 

більш вільного слідування.  

В праці "Релігія, міф, і націоналізм» (1980),  Смарт розгортає поняття 

«перформативного акту» (під впливом праці Остіна «Як зробити Заняття зі 

словами» ) як більш загальної категорії, ніж ритуал;  «зарядженої історії» 

(«charged story»), як більш загальної категорії, ніж міф; і «певного роду 
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заряду» («a certain sort of charge») як більш загальної категорії, ніж 

«священне». 

 Одну з основних форм релігійного ритуалу Смарт називає 

зосередженим, або фокусованим (focused) ритуалом (про вагоме значення 

поняття фокусу йтиметься далі); в ньому ритуальна дія присвячена 

священним істотам, таким як боги або предки. Ще однією важливою формою 

релігійного ритуалу є  ритуал використання   (harnessing),   або йогічний 

ритуал, в якому патерни поведінки (тобто ритуалізація поведінки) 

використовуються як частина процесу самовдосконалення, що прагне 

досягнення вищих станів свідомості. Методи аналогічні релігійним ритуалам, 

які використовуються для  керування силами  світу на користь людських 

цілей, як правило, називають магією.  Серед форм фокусованого ритуалу, 

найбільш важливими є ті, що адресовані богам, і в рамках цього жанру 

центральною дією є практика богослужіння. Утім інші  форми (зокрема, 

мольба, спокутування, жертвоприношення тощо) також мали життєво 

важливе значення в історії релігій. 

Для комплексного аналізу ритуалу є два чинники, які мають 

вирішальне значення для образу релігії або дієві для більш загального 

світогляду. Одним з них є суміщення (накладання), іншим інтерналізація. 

Складність у визначенні ритуалу і водночас збагачення аналізу ритуальної 

поведінки Смарт пов’язує з фактом накладання, або суміщення, тобто, як ми 

вже зазначали, розглядом  як ритуалу діяльності, що спочатку  не мала 

ритуального значення. Це означає, що будь-яка діяльність може стати 

ритуальною. 

Загалом Смарт позначає ритуальні акти  як поведінкову або тілесну 

діяльнісь. Не дарма ж фізичні пози ісламських молитов, наприклад,  

розпростерті долу. Проте внутрішній стан також є вагомим. Поклоніння, 

наприклад,  має бути щирим. Ритуал включає  свого роду інтерналізацію; 

можна розмірковувати про масштаби  екстеріорності  і інтеріорності 

(зовнішньої сторони і внутрішньої). З одного боку ритуал  значною мірою 



 138 

складається із зовнішніх дій: внутрішній сенс має мале значення Водночас, з 

іншого боку, зовнішні вимоги зникають, за умови, що  той, хто практикує 

(або досвідчує) ритуал,  відтворює його подумки. У випадках, коли дії 

колективні,   із зрозумілих причин, актуалізується зовнішня сторона ритуалу,  

як  знаки взаємної участі.  

Щоб вказати,  на трансцендентність  тілесного в ритуалах, Смарт 

посилається на такий аспект, як «трансфізична» сторона ритуалів. Факт 

трансфізичності пов'язаний, але й відрізняється від проблематики повноти 

значення ритуалу. Звичайно,  священики,  які  виконують ритуал, часто 

бажають спробувати пролити світло на  них, наприклад, у проповідях та 

бесідах, спрямованих на навчання мирян. Проте, ті, хто дотримується 

традиційних практик, можуть бути скупими  на пояснення, оскільки вони, 

можливо, гадають,  що  збереження священних таємних  знань  є корисним 

(Це стосується не тільки  змісту ритуалів, але може вплинути на доктрини: 

приміром, розгляд  навмисної неясності сутр в індуїстській традиції). До 

того ж ритуали часто проводяться так, що передбачають відтворення  

шляхом точного повторення. Протягом тривалого періоду здійснюється 

точна рецитація, повторюються вірші (строфи) тощо, які стають 

незрозумілими. Так що не буде нічого дивного, якщо зростання обсягу  

ритуалів у цих умовах втрачає сенс. Це надає маніпулятивного характеру 

ритуалу. Але багато релігійних традицій опираються маніпулятивному 

методу, оскільки в нього вбудовані діалектичні сили, які діють у 

протилежному напрямку. 

Одна з функцій  доктринального виміру є - оживити світ таким чином, 

щоб  стимулювати відповідні поклоніння або інші основні форми ритуалу. 

Коротко кажучи,  за Смартом, філософський вимір аж ніяк не суто 

теоретичний. Частина його функцій полягає в стимулюванні ритуальної 

діяльності. Скажімо, доктрина трьох сфер існування в буддизмі, 

підкреслюючи, перш за все, мінливість подій у крузі існування, породжує 

певні форми медитативної практики, що допомагають самоусвідомленню 
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нашого тимчасового стану. Отже  розведення доктринального та ритуального 

аспектів релігії, як висновує Смарт, є штучним. 

Як бачимо, поняття ритуалу у Смарта є досить широким. Але чи має 

воно поширюватися  на  будь-який повторюваний або стилізований 

перформатив, або дійство (таке як, наприклад, традиційне привітання 

«добрий ранок»)? Хоча  це не є абсурдним вважати такі вислови 

ритуальними, але  Смарт віддає перевагу  зрозумінню їх використання як 

звичаєвих, хоча  вони і  стосуються гідної поведінки. 

В підґрунті  ритуальних дій у Смарта лежить ідея субстанції; ритуальні 

дії  розглядаються як перетворена субстанція. Обряди також передбачають 

передання  субстанції; обряди переходу приводять до транс-субстанціації 

осіб від одного виду існування до  іншого. Субстанція не тільки має певне 

асоціативне значення: вона може бути представлена як така, що   з'являється 

в дискретних формах. Однією з причин важливості ідеї перетворення і 

передання субстанції   ритуальним способом є те, що ритуали виражають 

особистісне бачення космосу. 

Просуваючись далі, Смарт, дає  оцінку ще одному аспекту ритуальної 

поведінки - його зв'язку з міфом або оповіддю. Широко  засвідчено, що міфи 

є сценаріями для дійств, хоча це, певна річ, не означає, що всі наративи 

мають бути зрозумілі як обрядові взірці. Деякі оповіді настільки поширені, 

що вони можуть служити  текстами  драматичних  дійств,  які мають  і 

функції ритуалів, але  їх сфера  значно перевершує межі,  визначені цілями 

окремих ритуалів. Знову ж таки, інші оповідання можуть відірватися від 

будь-якого  ритуального контексту, який  вони, можливо, мали,  й живуть 

своїм власним життям. Це стає все більш можливим із наданням історіям   

письмової форми, при цьому контроль з боку кваліфікованого виконавця 

зникає. Більш того, та ж історія може  виконувати подвійну  роль: іноді вона 

використовується як сценарій для ритуалу, а іноді і деяких інших видів 

оповіді. 
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Невизначеність положення в просторі і часі (яку М.Еліаде позначив як   

illud tеmpus (той час),  зазначаючи що Сакральне  було "одного разу, 

колись") Смарт характеризує як природний супровід ритуальної практики, 

оскільки вона так часто сфокусована на невидимому світі,  задуманому як 

такий,  що розташований за буквальним місцем дії. Наприклад, Бог може 

мислитися як  такий, хто невидимо перебуває за  завісою вівтаря або там,  

можливо,  де навкруги розноситься ледь відчутне дуновіння. Свого часу, 

безсумнівно, учасники ритуалу прийдуть до рефлексії, що Бог є скрізь, але 

навіть в цьому випадку  його присутність  свідчить про рід невизначеності 

«бути тут». 

Смарт детально розглядає певні типи ритуалу - жертвоприношення, 

паломництво,  обряди переходу. Але, ймовірно, основу ритуалу в релігії, або 

принаймні, єдине осереддя він вбачає у практиці богослужіння, тобто хвалі 

чи данині, що надається  Богові. Чисте богослужіння/поклоніння лежить в 

засновку цілого ряду основних релігій  (воно  чисте в тому сенсі, що 

поклоніння  є даним, тому що поклоніння обов’язкове). Як правило, воно 

поєднане з іншими видами діяльності, такими як  мольба і спокутування.  

Смарт аналізує також питання про зв'язок між ритуалом і етичною 

поведінкою. По-перше, феномен поклоніння легко стає моделлю, яка буде 

використовуватися з неоднаковим ставленням. Так що, якщо Бог милостивий 

- і ми побачимо деяку логіку в цьому  - людина має бути  також 

милосердною. По-друге, богослужіння, таїнства і медитація відкривають 

ворота до вічного. Цей контакт повинен зробити особу безстрашною - звідси 

і роль ритуалу в підготовці ґрунту для критичного ставлення до суспільства, 

якщо останнє з яких-небудь причин сприймається як зіпсоване. По-третє, 

об’єкт поклоніння часто розглядається як законодавець, говорячи людям, в 

чому їх обов'язки. Цікавим  випадком  є ортодоксальний іудаїзм, в якому 

Божественна Істота є джерелом закону, який управляє як ритуальною, так  і  

етичною поведінкою.  
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Зрештою Смарт вказує на безпосередній вплив ритуалу на емпіричний 

вимір. Він, зокрема, забезпечує збудження  нуминозного досвіду, принаймні, 

таких емоцій як благоговіння, стимулюючи одночасно трепет. 

 

Досвідний і емоційний вимір – «це аспект віри, що включає емоції та 

досвід, як то видіння Ісаї в храмі, просвітлення Будди» [182, ХУІ]. Цей вимір 

характеризує суб’єктивний аспект релігій, те, що відбувається всередині 

людини, ті переживання, які ми беремо до уваги як приватне підтвердження 

віри людини.  Як ми вже охарактризували детальніше у третьому розділі, 

Смарт  розглядає досвід як один з найважливіших формотвірних вимірів 

релігії.  

         Передусім він ставить питання про те, що могло б кваліфікуватися як 

релігійний досвід, вказуючи на вагомість суб’єктивного досвіду.              

У 1980-х роках, як показує Смарт, мав місце  скептицизм з 

приводу важливості і навіть можливості апелювати до суб'єктивного. Тим 

не менш, навіть якщо дехто  вважає, що досвід, сам по собі 

не може розглядатися як набір складників для споруди релігії, абсурдно  

ігнорувати  його. Очевидно, що  промови  і  натхненні (надихаючі) досвіди  

 допомогли   звеличити постаті  Ісаї, Павла, Арджуна, Мухаммеда, Будди 

 і багатьох   інших в історії релігій. Тому правильно  розглядати   досвід  як 

один з формуючих ( формативних)   вимірів  релігійного  досвіду»  [182, 

166]. 

             Хоча деякі досвіди, як зауважує Смарт, набуваються у релігійних 

традиціях, декотрі  можуть виникнути  «нізвідки» («out of the blue»), й 

іноді є причина для  їх  приєднання до релігійної традиції. До того ж так 

як, за Смартом, відмінності між релігією і чітко визначеною ідеологією, 

такою, приміром, як маоїзм, не можуть бути жорстко проведені, то 

ідеологічна практика цілком може мати  схожість  із досвідним 

компонентом релігії (бути «religious-like»). 
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             Смарт також вважає, що деякі життєві досвіди (зокрема, мабуть, 

найбільш центральний з них - досвід смерті), мають релігійне значення,  

хоча ніяк не пов'язані з якою-небудь конкретною релігійною традицією. 

Нарешті, деякі нерелігійні досвіди можуть мати релігійне значення. Так, 

чернеча традиція може наголошувати на  побожні аспекти повсякденної 

праці, такої як садівництво або миття посуду, без релігійного 

досвідчування як такого. 

             Крім того, як слушно зауважує Смарт,  розумно    думати  

про внутрішнє, емоційне життя, як таке, що живить 

деякі аспекти ритуалу, наративу тощо. Мова йде про прояви інтенсивних 

переживань і релігійно насичені стани психіки. Так, аби сполучити нові 

релігійні громади, як зазначає Смарт, потрібні емоції,  і тому акцент 

зміщується більше до емпіричного виміру. Часто упевненість 

забезпечується емоційним досвідом. Скажімо, люди можуть вірити міфу, 

тому що вони були  навернені у віру, частиною якої є  цей міф. 

Ідеї Смарта щодо досвідного чи емоційного виміру релігії ґрунтуються, 

передусім, на вже аналізованому нами в третьому розділі припущенні щодо 

подвійної схеми релігійного досвіду, тобто його двох основних форм 

(нуминозної і містичної), аналіз яких покликаний  пояснити відмінності   в 

релігійних доктринах. У всякому разі,  Смарт приписує певні зразки 

доктрини чи філософії до різних видів досвіду та їх комбінацій. 

Так як проблему типології  релігійних досвідів у Смартовому 

потрактуванні ми вже розглянули детальніше, зазначимо, принаймні, що 

еволюція  його поглядів на модель релігії позначилась саме на ставленні до 

досвідного виміру релігії. Якщо у ранніх працях (і цей факт постійно 

наголошується усіма дослідниками творчості Смарта) відчутний наголос на 

досвіді як головному вимірі релігії, то пізніше акценти дещо зміняться. Це 

виявилось навіть у  послідовності викладу різних вимірів у його працях. Так, 

якщо у «Світоглядах...» досвідний вимір аналізується першим, з тієї причини, 

що він розуміється як найважливіший [194, 10], то вже у «Вимірах 
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священного...»,  він аналізується четвертим, де йому передують 

доктринальний, ритуальний і міфічний аспекти. Тут, як бачимо, Смарт не 

віддає пальму першості досвідному виміру (як і жодному іншому).  

 

 Соціальний і організаційний вимір – «це аспект віри, що маніфестує 

себе у суспільстві і соціальних організаціях»  [182, ХХУ], це живе втілення 

кожної релігії та її послідовників в інституційній структурі та ієрархії. 

Спираючись на доробок феноменології, соціології і антропології релігії,  

Смарт представляє широкий огляд соціального виміру, передусім, шляхом 

розгляду  різних релігійних постатей, конфігурацій релігійних громад, 

феномена чернецтва і монастирських систем, проблеми  взаємин релігійної і 

світської влади. 

У «Вимірах священного...» Смарт розпочанає свій роздум про 

соціальний вимір релігії розглядом  різних ключових осіб. Вони включають в 

себе священика, пророка, споглядальника, цілителя, шамана, гуру, 

інкарнованого, мудреця, проповідника, рабина, юриста, імама, царя, монаха, 

монахиню, відлюдника, богослова, філософа, святого, мученика, іконописця 

тощо. Ці  знавці віровчень, функціонери, харизматичні фігури і святі люди 

демонструють  різні способи вираження релігійних переконань. Поруч 

з ними, на думку Смарта, можна було б розмістити кілька світських осіб. 

Мета цього  огляду  деяких видатних діячів релігій  - показати певні 

відмінності між ними; хоча  можливе  дублювання функцій: священик, 

наприклад, може бути  також пророком. Кожен з них  має певний престиж, 

дарований йому – пророк за  його чи її надприродний досвід і вміння 

промовляти в ім'я Божественного, мудрець за його мудрість і вдачу, гуру за 

його вражаючий характер і уявну силу; споглядальник  за його або її 

здатність міркувати і тому за його або її великі резерви внутрішнього 

досвідчування і так далі. Проповідник в релігії,  де домінує поняття Бога,  і  

яка  сповнена  почуттям надприродного, має бути наділеним особливим   

риторичним даром, і в традиції, яка покладається на біблейські тексти, має 
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бути навчиним по тих текстах.  В якійсь мірі, отже, всі ключові постаті 

мають харизму. 

             У цьому досить просторому огляді типів ключових релігійних осіб 

Смарт намагається розмістили різні фігури по нішах та ролях  у строкатих 

релігійних громадах світу. Після того, як він дає обрис цих фігур, він 

переходить до більш великомасштабних конфігурацій релігійних спільнот, 

аналізує проблему сусідніх релігій та їхньої долі   за умов різної форми  

правління  та в різних цивілізаційних ареалах, характеризує специфіку 

сучасних регіональних мереж та шляхів їх об’єднання. Це й дає відправну 

точку для огляду соціального виміру суспільства.   Природно, він 

намагається спирається, передусім, на роботи в галузі соціології та 

антропології релігії, але  й намагається змалювати більш широкі 

перспективи, ніж іноді з’являються в цих дисциплінах, і вийти за їх межі у 

феноменологію. Він зазначає, що антропологія часто  приділяла занадто 

багато уваги  дрібним  суспільствам і давала недостатньо завершений огляд 

великих регіонів і писемних традиціїй;  соціологія зосередилася надто багато 

на місцевих, тобто західних подіях. Утім Смарт немає ніяких сумнівів щодо 

вагомості  доробку соціальних наук протягом останніх ста років. 

До того ж, цілком природньо, він прагне продемонструвати специфіку 

взаємодії між соціальним виміром та іншими. Це, наприклад, знаходить 

вираження у сприйнятті динамічних відносин між релігійним досвідом і 

соціальною організацією суспільства, а також між деякими доктринальними 

чи філософськими формулюваннями і способами  їх  осягнення 

суспільством.  

Ми  не можемо, як зазначає Смарт, інтерпретувати ритуал, 

спрямований по відношенню до богів, лише як релігійну діяльність, так як 

він є відображенням соціальної поведінки і може влитися в соціальну 

церемонію. Природно, все це може мати глибокі соціальні наслідки. 

Приміром, індуїстська кастова система  становить значний інтерес для 

висвітлення складних відносин між божественним ритуалам і соціальним 
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порядком. На вершині системи є священство, яке відіграє особливу роль у 

привнесенні у повсякденне життя стрижня, через церемонії пробудження, 

купання, одягання  тощо, що оприявнюються образами бога і богині.   Боги 

часто представляють певні соціальні сили. Різні табу, що  оточують 

повсякденне життя і коливаються від касти до касти, допомагають виробляти 

певну ієрархію каст (градацію від суперчистих до по суті нечистих каст, які,  

традиційно виключені з храмів). Отже ритуали (як і міфи, наративи тощо) 

традиційно релігійного виду повинні розглядатися як належні до ширшого 

світу  відповідної соціальної поведінки і в якійсь мірі є станом буття 

соціального  як такого. 

 

Матеріальний і художній вимір - «це аспект релігії, що виявляє 

матеріальні форми, такі як храми, художні твори, спеціальне вбрання і місця 

паломництва» [182, ХХ]. Відтак цей вимір презентує  фізичні форми 

оприявлення віри.  Так, як зазначає Смарт, шануючи святу людину, звичайна 

людина відкриває в собі ворота, через які вона отримує  силу і гідність. І 

після смерті святого  деякі релікти, або могила, або інші  матеріальні прояви 

будуть зберігати принаймні деяку частину  бажаної  сили і самі стають 

об'єктом або  метою  шанування. 

У своїх пізніх працях Смарт вказує  на  «матеріал» як сьомий елемент 

релігії, прийнявши до уваги, факт існування релігійних артефактів,   

мистецтва, музики, місць богослужіння, будівель, символів, тотемів, мощей, 

предметів для здійснення  таїнств тощо. Художні твори підвищують відчуття 

надприродного. Для декого танець суфіїв і розмірена музика входять у 

методи для очищення свідомості. Музика дуже часто  є потужним  

інгредієнтом в богослужінні, так як вона посилює емоції, наприклад, 

відданості, і створює відчуття благоговіння і нуминозності. До речі, Смарт 

дотримується тієї думки, що секуляризація музики, як класичної, так і 

народної, являє собою щось на зразок відгалуження  від  першопачаткових  

священних церемоніальних звучань. Щось подібне можна сказати і про 
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візуальні мистецтва. Майже все західне мистецтво мало релігійну образність, 

але стало, від часів  Відродження, дедалі більше віддалятися від свого 

сакрального походження. Але секуляризація не є простою справою. Бо тією 

мірою,  якою мистецтво чи музика починають служити ідеологічним цілям  

(наприклад, мистецтво соціалістичного реалізму), з ним  відбувається  те 

саме, що  воно колись робило  з традиційною релігією. 

 Певні обставини богослужіння і сакраментального ритуалу, у тому 

числі - у багатьох випадках -  матеріальне середовище, забезпечують  

збудження ( riling)  нуминозного досвіду або, принаймні, таких емоцій  як 

благоговіння  або страх (awe).  

Порівняльна значущість цих феноменів в  різних релігіях є різною. У 

деяких невеликих спільнот немає окремих споруд релігійного призначення, з 

іншого боку, цілі ділянки природного середовища в таких суспільствах 

можуть бути наділені релігійним значенням. Храми, мечеті, церкви, синагоги 

утворюють матеріальний аспект  різних релігійних традицій. 

І знову ж таки, Смарт наголошує на подібності  структури, яка 

проходить через художні, міфічні і ритуальні виміри. 

 

 Політичний  та економічний виміри. У деяких пізніх працях Смарта, 

як вже зазначалося, виділено ще політичний  та економічний виміри; у 

«Вимірах священного...»  він їх характеризує як «політичний аспект 

сакральної традиції»  [182, xxxiii] та «економічний аспект релігії» [182, xv] і 

вказує, що вони  утворені різноманіттям політичних та економічних стратегій 

та їх наслідків, які в тій чи іншій мірі присутні у всіх традиціях. Ці виміри 

Смарт не розглядає окремо і присвячує їм (як, до речі, і  матеріальному 

виміру), на жаль, дуже мало сторінок у своїх дослідженнях. Утім він 

принаймні відчинив двері для  їх розгляду, шо слід вітати. 

Смарт наводить чисельні приклади «поєднання політико-культурного 

простору і релігії, навіть якщо таке поєднання може бути відносно вільним» 

[182, 237]. Пише про роль релігії для економічного розвитку. Скажімо, коли 
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Китай в остаточному підсумку відмовився від трьох релігій і замінив їх 

марксизмом, точніше, маоїзмом, це було «чудовим  для національного 

повторного зміцнення і бойової партизанської війни, хоча і досить даремним 

для економічного відновлення» [182, 58].  Він вважає, що. безумовно, багато 

залежить від того, чи  релігія вважає себе  принципово співпречетною  до  

деякого широко  представленого політичного сущого (об’єкта). Адже на 

Заході було звичним  так чи інакше дотримуватися відомої фрази   cuius regio 

eius religio (лат.: «чия влада, такою є релігія»), гасла постреформації, яке 

ефективно підтримувалось в плюральному світі  князівств  як дієве поняття  

від часів Костянтина. Загальна практика в Індії, південно-східній Азії, час від 

часу в Китаї, а також в ісламських державах, і передусім у Персії, була дещо 

схожою. Але в межах такої схожості між офіційними релігіями є великий 

вибір форм правління, в тому числі: монархічна система, яка розвивалася 

разом із західним папством; патріархальна система в регіонах православ'я; 

система,  запропонована вченими-правознавцями в ісламі; старші ченці і 

коментатори в буддизмі, духовне наслідування в середовищі індуїзму і 

шановані учені у конфуціанській традиції. [182, 66].  

Існує, звичайно, спосіб, яким  доктрини постають як офіційні або 

домінантні, а також використовуються  різні методи  для того, щоб обробити 

громадську думку в суспільстві, наприклад, шляхом контролю над 

призначеннями на університетські посади. Але розвиток ліберальних 

інститутів наприкінці дев'ятнадцятого і у двадцятому столітті, підірвав такий 

контроль .  

Той факт, що деяка релігійна (або філософська) ортодоксальність 

настільки життєва у  великій кількості спільнот, як стародавніх, так і 

сучасних, сам по собі інтригує. Він вказує шляхи правильного мислення і  

розглядається як щось, що і надає владу, і має підтримуватися  владою. Тому 

деякі з тих рухів, які були утворені у традиційних релігійних спільнотах, 

оформились як ідеологічні рухи [182, 56]. 
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Характеризуючи респонсивну функцію доктрин, Смарт також 

зауважує, що коли релігія стає державною, то відстоювання певних 

ортодоксальних доктрин (як, зокрема, православ'я на християнських 

Соборох) є також проблемою політичною  [182, 57]. 

Аналізуючи феномен пророцтва, Смарт  пише, що біблійні пророки 

поєднують дві характерні риси. З одного боку, вони мають бачення Єдиного, 

тобто нуминозний досвід. З іншого, вони здійснюють  і моральну критику 

суспільства і політики їх часу, відчуваючи (як це має місце і  у ряді інших 

культур),  що вони - виразники Бога. Тобто пророцтво має певну діалектичну 

амбівалентність. З одного боку,  сприймає бачення надприродного  як 

Інакшість (Otherness). З іншого боку, пророк випробовує владу, звідси його 

«Так говорить Господь»  або інші натхненні висловлювання.  

Політичний вимір в моделі Смарта досить тісно пов’язаний із 

ритуальним. Ритуал може бути формалізованим для служіння національним 

чи політичним цілям Якщо ритуал інтегрований в державні чи національні 

обряди, окремі закони можуть бути виправданими зверненням до 

божественних повноважень. Це є  важливою причиною того, що правителям  

і правлячим  елітам подобається  з'єднання між релігією і політичноїою 

владою. Прикладами можуть бути такі як  ритуали коронації, коли статус 

правителів   підтверджується як  божественний шляхом   ритуалу, 

коронована особа стає провідником божественної сили. Традиційний 

світогляд робила потужним ідеологія, що зв’язувала воєдино священство і 

політичне панування та висувало на передній план поняття центральної 

влади. 

Смарт робить цікаве зауваження щодо дієвості  політичного виміру. 

Поки такі  абстракції, як, приміром, класові відносини в історичній 

діалектиці Маркса  (що опанували уявою багатьох представників інтелігенції 

та політичних діячів), могли  відігравати важливу роль, міфічні історії - 

занадто конкретні, занадто вигадливі, явно неемпіричні, як правило, 

зникають в домінантній уяві Заходу. 
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Важливо зазначити, що хоча всі, або майже всі, з перерахованих 

аспектів присутні у всіх світових релігіях, акцент на тому чи іншому аспекті 

може варіюватися, навіть в межах однієї релігії. Смарт зазначає, що існують 

релігійні течії та явища, в яких той чи той аспект настільки слабо виражений, 

що здається, що він зовсім відсутній. Скажімо, невеликі спільноти, що не 

мали писемності, не здатні проявити доктринальний і філософський аспект. 

Послідовники сучасного буддизму, зосередившись на медитації, етиці та 

філософії, приділяють мало уваги наративному аспекту. Смарт акцентує 

також наявність багатого міфічного і  наративного  матеріалу в буддизмі, 

вказуючи водночас на його відсутність у Тхераваді, принаймні, в тій же 

щільності і загадковості, як в індуїстському міфі. Деякі релігійні групи, що 

нещодавно сформувалися, ще не встигли сформувати матеріальний аспект. 

Крім того, існує багато людей, які офіційно не належать до жодної з 

релігійних спільнот, але займаються релігійними практиками, не виявляючи 

соціального аспекту релігії.  

Певна річ, не всі дослідники рівною мірою сприйняли Смартову модель 

релігії. Приміром, Е.Шарп критикує Смартову класифікацію, аргументуючи 

це тим, шо міфологічний і ритуальний виміри можна з неї виключити, так як 

вони не являють собою «внутрішню частину (intrinsic)  структури релігії», 

що  включає розуміння  феномена. Шарп вважає, що релігія має чотири 

модуси: екзистенційний, інтелектуальний, інституційний та етичний. 

Проте більшість дослідників приймають Смартову модель релігії.          

Можна навести численні приклади, які свідчать про евристичну значущість 

ідей Смарта. Приміром, Ж.Курувачіра залучає восьмивимірну модель Смарта 

для аналізу  квазі-релігій;  Кеоун Д. аналізує буддизм з погляду семи вимірів 

моделі релігії Смарта; Ф.Вейлінг зазначає корисність моделі Смарта для 

опису і порівняння всіх релігійних традицій, і особливо  - найбільш 

впливових релігій, історія яких добре відома;  Алан У.Блек  демонструє, як 

можна використовувати ідеї Смарта для аналізу саєнтології тощо. 
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Водночас чи не найкращим свідченням вагомого значення 

запропонованої Смартом моделі релігії є те, що саме вона була покладена в 

основу релігійної освіти. 

 

Висновки до 4.1. 

            Відтак, феноменологічно визначивши найважливіші даності буття 

релігій, назвавши їх вимірами або аспектами, Смарт висновує, що цього 

цілком достатньо для експлікації  релігії як світогляду; адже його підхід 

може бути успішно застосований не лише до виявлення та розуміння релігій, 

а й до вивчення секулярних ідеологій.  

Аналіз  текстів найґрунтовніших Смартових праць свідчить про певну 

еволюцію його поглядів  на модель релігії і можливості її вивчення. Зокрема 

ним виокремлюється різна кількість її вимірів (поступово збільшується їх 

кількість до восьми), постійно уточнюються їх назви та змінюється наголос у 

визначенні можливості домінування певного виміру.  

           Головним виміром багатоаспектного організму релігій у ранніх 

працях  Смарта є релігійний досвід, проте згодом він все більш 

наполегливо наголошує плинність релігійної фактичності і взаємозв’язок 

всіх вимірів релігії.   У зв’язку з тим, що нуминозний і містичний досвід 

так різко відмінні і навіть суперечливі, не кажучи вже про загальний  

досвід усіх релігій, то квінтесенція розколота. А відтак, це вже не 

квінтесенція. Досвід залишається сутністю релігії, але лише в певному 

аспекті, як певний її вимір  [182: 167-168, 174]. 

           Отже, не надаючи більше первинного значення жодному з  вимірів 

релігії, так як  важливість  кожного з них ( в тому числі і досвідного 

виміру) може варіюватися навіть в межах різних історичних фрагментів 

однієї релігійної традиції, Смарт, таким чином, акцентує той факт, що 

релігія жодною мірою не наділена суттю, чи ядром. Будь-яке визначення 

релігії за основним принципом не є можливим, і отже немає альтернативи 

її багатоаспектному баченню. Зрозуміти релігію можна тільки виходячи з 
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усвідомлення тісної взаємодії всіх її елементів, що динамізують 

особистісні стани свідомості. 

 Можна погодитися із слушною думкою Кокса [131.166], що виділені 

Сматом виміри   є структурними, формальними і ситуативними. До того ж ці 

аспекти не можуть бути організовані за ієрархічним принципом, шляхом 

виявлення якихось домінант. Водночас вони  не дають змогу   провести 

виразну демаркацію між релігійним і секулярним, оскільки стосуються також 

і світських світоглядів 

Багатоаспектна модель Смарта, описуючи релігії так, як вони 

існують (не редукуючи  їх до походження і функцій) може служити зручним 

інструментом виявлення важливих сторін духовних формацій з подальшою 

констатацією подібностей та відмінностей у змісті різних типів цих 

формацій. Певна річ, Смартова модель не є жорсткою, її теоретичні 

положення можуть уточнюватися і доповнюватися в міру появи нових 

історичних даних. Не випадково   феноменологічно орієнтований крос-

культурний підхід Н.Смарта як засновок  філософії релігії та релігієзнавства 

помітним чином вплинули на теорію і методологію дослідження релігій та 

релігійної освіти. 

 

 

4.2. «Історичні» та «параісторичні» виміри в моделі релігії Смарта. 
 

Як ми бачимо, на противагу сутнісному підходу до визначення релігії   

Смарт пропонує   порівняльне вивчення релігій, без звернення до якогось 

одного елемента, який би уможливив розмежування поняття релігії та не-

релігії, та будуючи модель, яка передбачає виокремлення низки вимірів, що 

«вступають  в гру». Не випадково К.О.Колкунова, аналізуючи 

феноменологічні засади його методу, акцентує також увагу на відчутному 

впливі аналітичної філософії і, зокрема, на схожості за формою «визначення 

релігій» Смарта та вітгенштайнівського підходу до визначення гри [див.:55].   



 152 

Шляхом здійснення порівняння релігій і  винесення за дужки того, що є 

дійсно необхідним, щоб редукувати їх сутність,  Н.Смарту вдалося 

ідентифікувати те, що він назвав вимірами релігій.  Перші три виміри  

(доктринальний, міфічний, етичний) Смарт називає «параісторичними» 

(parahistorical), а решту (ритуальний, досвідний, соціальний, матеріальний, 

політичний, економічний – «історичними». Принагідно варто зазначити, що  

К.О.Колкунова в своїх публікаціях робить помилку,  називаючи  виміри 1-3 

історичними, а 4-7 параісторичними. [53, 137-142]. 

Поняття «параісторичного», безперечно, вживається у науковому обігу 

не лише Смартом. Так, приміром, Ф.Бродель, розпочинаючи своє 

дослідження структур повсякденності, вказує на складнощі у зведенні до 

купи  параісторичних міркувань, які зазвичай ізольовані одне від одного і 

викладаються у вигляді побічних сюжетів у традиційному оповідуванні. 

Серед цих сюжетів він перелічує демографію, харчування, одяг, помешкання, 

техніку тощо. Подекуди параісторичним називають квазіісторичний жанр, 

що народився  у літературі  ХХ ст. В якому ж сенсі вживає це поняття 

Н.Смарт? 

Вже в праці «Світська освіта і логіка релігії» Смарт, наголошуючи, що 

вивчення релігії має включати описовий та історичний її аспекти, зазначає 

також  необхідність  вступати в діалог з параісторичними 

претензіями/твердженнями релігії (claims) і антирелігійними поглядами [161, 

106] Він зазначає, що описове та історичне вивчення має доповнити пункт, 

що сфокусований на  істинносному ствердженні  (the truth-asserting) природи 

релігії. 

 

 Отже, якщо історичні виміри можна вивчати емпірично, то 

параісторичні занурюють нас у царину віри і віровчень, вимагаючи діалогу і 

співучасті. Виходячи за межі історії, дослідник шукає  параісторичної 

інтерпретації. Відтак ці категорії  (історичне – параісторичне) 

характеризують стосунки між описовим або «науковим»  дослідженням 
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релігій і пошуком істини  (пошуком рішень про істинність претензій релігії). 

Описове дослідження релігії, за Смартом, має логічний пріоритет щодо 

пошуку істини (її не можна шукати без розуміння); отже фокус дослідження 

спрямований на розуміння. Феноменологію релігії, як вже зазначалося, 

Смарт характеризує як описову релігієзнавчу дисципліну (нагадаємо, що і у 

Е.Гусерля дескриптивна феноменологія є однією з головних серед різних 

форм феноменологій).  Водночас, дослідник релігії, не  обмежуючись лише 

описовим розумінням та пошуком інформаційної насиченості, має вступити в 

діалог з параісторичними претензіями релігій та  нерелігійних поглядів. 

Від християн (і, варто сказати, євреїв і мусульман ) залишились 

тенденції розглядати свої історії як достеменно історичні, а історії інших 

людей, як неісторичні і невірні. Але всі історії, що фундують інші релігійні 

традиції, і які пов'язані  з невидимим, божественним або священним світом, є 

такими, що існують  понад  прямою історії. Вони - те, що Смарт  назвав  

«параісторичне».  Ми не маємо ні ствержувати, ні заперечувати існування 

богів – таким є його висновок з праці «Феномен релігії», де, як вже 

зазначалося,  проголошується принцип «методологічного агностицизму» 

[187].Цю ж думку щодо феномену «параісторичного»  Смарт відтворює і у 

«Вимірах священного...»  [182, 130], наводячи також паралелі параісторії в 

марксистській історії (накладання абстрактних категорій на історичні 

оповіді)  та пояснюючи, чому він вважає міфічний вимір параісторичним. 

Міфологія відводить нас в бік, пояснюючи як твориться історія; більшу 

частину міфічного змісту віровчень, як вже зазначалося, ми сприймаємо на 

віру. 

Проте, називаючи вимір релігії параісторичним, ми не маємо розуміти 

його як фікцію. Параісторичне насправді означає щось, що  поза межами 

того, що відбулося насправді. 

Для характеристики історичних вимірів прикметною є критика 

Смартом поглядів на історію М.Еліаде, здійснену через теорію архетипних 

символів, що не лише передбачає погляд на час, який знецінює історичну 
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свідомість, але й є в чомусь аісторичним. Хоча Еліаде і приділяє увагу 

діахронічному аналізу, але лише в аспекті пошуку відповідності конкретного 

символу певному архетипові. Таке розуміння завдань дослідника видається 

Смарту доволі вузьким. В своєму дослідженні «Після Еліаде: майбутнє теорії 

релігії» він проголошує, по-перше, можливість дослідження маси фрагментів 

в історії релігії; по-друге, можливість дослідження і зрозуміння не лише 

синхронічних, але й діахронічних типів (таке дослідження виходить за межі 

тенденції до універсальності, оскільки спрямоване на аналіз різноманітних 

зіткнень різних видів культур); по-третє,  – побудову граматики релігії, що 

висвітлить взаємодію між різними типами символів. 

 Наведемо ще один приклад, що пояснює   розведення  Смартом понять 

«історичне» і «параісторичне». Мало хто з істориків сумнівається, що Ісус 

помер на хресті. Але з точки зору параісторичної Ісус ідентифікується з 

Христом, і його смерть сприймається як спокута за гріхи людства, котре, в 

кінцевому рахунку,  походить від Адама і Єви.  Відтак ми бачимо, що 

параісторичне  у Смарта - це не протилежність історичному,  а його 

сублімація, що передбачає ціннісне бачення релігійної даності. 

 

Висновки до 4.2. 

Отже, окреслені виміри визначення релігій, репрезентовані ідеями 

Нініана Смарта, є певною схемою і постулюють феноменологічну модель, що 

дозволяє уникнути  проблеми визначення релігії в цілому. Можна погодитись 

із Н.Смартом, що ця модель слугує дуже корисним інструментом, який 

дозволяє філософськи, не завдаючи шкоди, поєднати один з одним разюче 

різноманітні феномени релігії. Догматичний, міфічний і етичний виміри  є 

параісторичними і вимагають внутрішньої співпричетності до  певних 

релігійних вірувань, співпереживання і, відтак, співучасті (або занурення у 

традицію)  для зрозуміння спостережуваного. Вся решта  вимірів –  

ритуальний, досвідний, соціальний, матеріальний, політичний, економічний - 

є історичними (тобто постають у модусі історичної фактичності, яку можна 
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описати іззовні як судження про чужу культуру), і тому їх вивчення  є значно 

простішим для  стороннього (зовнішнього) погляду. Як теїстичні, так і 

нетеїстичні релігії мають цілком впізнавані елементи, аспекти або виміри. 

Параісторичні питання релігії не можуть бути відокремлені від історичних, 

інакше опис природи релігії буде спотворено. 

 

 

4.3 Методологічне значення поняття  релігійного фокусу, що 

трансцендує виміри релігії. 

 
Виокремлені Смартом виміри  якнайкраще репрезентували  його 

феноменологічну модель релігії, утім, ці виміри  не дають змогу   провести 

виразну демаркацію між релігійним і секулярним, оскільки стосуються також 

і світських світоглядів. Саме тому філософія релігії Смарта стає філософією 

світогляду.  Відокремлення ж релігійного від нерелігійного, на його думку, 

найкраще зробити, запобігаючи до поняття сутнісного трансцендентального 

фокусу, прояснивши при цьому специфіку його вираження і прояву у  

відношенні до інших компонентів в межах феноменологічного методу. 

Відтак, для опису  феноменологічних об’єктів релігійної практики і 

досвіду Смарт пропонує використовувати термін «фокус» замість понять 

«трансцендентне», «гранична реальність»» тощо. У передмові до своєї 

праці «Виміри священного», він пояснює свою методологічну позицію щодо 

переваг поняття фокусу, яке має більше спільного не стільки з питаннями 

істини, скільки з перспективою віруючих. Як не згасає інтерес до 

феноменологічної багатовимірної моделі релігії  Н.Смарта,  так і  дискусії 

про фокус релігіїї продовжуються на Заході й донині (до  них долучились, 

зокрема, Дж. Кокс, Ф.Вейлінг, Д.Вібе, Р.Хейт, Т.Фіцжеральд та інші). Проте, 

на жаль,   поняття фокусу ще не стало предметом спеціального аналізу як 

українських, так і російських дослідників. 

Дж.Кокс, аналізуючи феноменологію релігії Смарта, зауважує, що аби 

зрозуміти, чим зміст релігії відрізняється від світських поглядів на світ, і 
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таким чином перетворює їх на різні види, а не на частини однієї сім'ї, ми 

повинні звернутися до ідеї Смарта про фокус віри [131, 166].  

Для Смарта фокус перевершує (трансцендує) виміри релігії. Це «те, як 

до цих ідей і практик ставляться, або на що  вони спрямовані» [187, 62-63]. З 

цієї причини, фокус виражається тим, що пояснено і когнітивно збагненно. 

Зрозуміло, що найбільш витончено це здійснює теологія. Але як 

трансцендентний референт, що понад теологією, він виступає як те, що 

Смарт називає «реальним» фокусом, який невимовний, піддається опису 

лише на рівні віри або людського прагнення. Звичайно, як трансцендентний 

фокус, так і його прояви для феноменолога  взяті у дужки, але те, як 

трансцендентний фокус,  проявляє себе для релігійних людей, залишається 

для Смарта основним визначальним елементом релігії, тим, що відрізняє 

релігійне від світських світоглядів Він пояснює: «Вона (феноменологія) не 

просто стурбована тим, як віра проявляється або з'являється ..... а, швидше,  

тим, якою вона актуально є. Її метою є дати уявлення і розуміння  субстанції 

людської віри, як вона насправді працює, зазіхаючи на інститути, що існують 

у свідомості людини і так далі» [187, 69].   

Безперечно, в цьому зв’язку, ми могли б згадати  словосполучення  

«граничний інтерес» («ultimate concern”),   запропоноване П.Тілліхом, який 

розумів віру як стан граничної зацікавленості.  Але поняття «граничного 

інтересу», як вважає Смарт, незмістовне і занадто широке. 

 Цілком звичним є  також поняття "трансцендентне" (яке Смарт вважає 

зручним «заповненням», «place-holder»),  утім воно відкриває не менше 

неясностей, aніж «релігія» сама по собі. 

В більшості релігій Бог розглядається як трансцендентне, тобто  він - 

«за межами», «понад» або «поза» світом. Очевидно, що існування поза 

простором, це  зовсім не буття в  просторі; воно не є просторовим. Але є  

певний сенс, в тому, як зазначає Смарт, що Бог   «поза» цим світом. Ця 

метафора представляє творця і  хранителя: він  підтримує творіння, що 

перебувають «позаду». Є, однак, й інші резонанси «перебування 
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поза». Припускається, що космос є свого роду завісою, або покровом, за яким  

знаходять Бога. Метафора завіси ув'язується з поняттям нуминозного й ідеєю 

святості. Як вираження святості, трансцендентна сутність прихована, але, 

певна річ, потужна; вона є еманацією таємниці, що приводить до тремтіння 

(mysterium tremendum), утім здійснює це  інакше, ніж космос, інакше , ніж 

людські істоти. 

Бог як трансцендентне може існувати - буде існувати - навіть якщо б 

всесвіту  не було. Не випадково, Смарт згадує в цьому зв’язку, відому 

формулу В.Темпла: «Бог мінус космос дорівнює Богові, але   Космос мінус 

Бог не дорівнює  нічому». Це допомагає висловити центральне поняття, яке 

зазвичай міститься в ідеї трансцендентного  в теїстичному контексті; 

трансцендентність, на відміну від іманентності,  містить в собі ідею 

створення.  

           Але в нетеїстичних релігіях трансцендентність може мати меньше 

значення. В усякому разі, поняття трансцендентності в таких системах, як 

Тхеравада,  відрізняється від теїстичної трансцендентності; 

трансцендентність нірвани  має бути інтепретована інакше, ніж божественна 

трансцендентність, так як  нірвана у Тхераваді не має ніякого творчого або 

підтримувального контексту. 

Отже, Смарт не заперечує роль поняття трансцендентного, але в 

пошуках терміна для позначення  феноменологічних об'єктів релігійної 

практики (досвідчування) і досвіду він  віддає  «перевагу терміну «фокус» 

(«focus»), почасти тому, що він має множину («foci»), в той час як поняття 

«граничне»(«the ultimate»)  не може   надто природно  вживатися у множині, і 

частково тому,  що він не несе ніякого онтологічного навантаження» [182,9].   

Але ми не даємо визначення релігії, кажучи, що вона має фокус. Пояснюючи, 

чому він уникав  визначення релігії в  термінах її фокусів або змісту, що 

передбачало б акцентування вірувань, таких як віра у Бога або богів, Смарт 

посилався, передусім, на деякі традиції (такі як Тхеравада буддизму і 
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Джайнізм, і деякі фази конфуціанської традиції), в яких така віра є,  м’яко 

кажучи, вторинною. 

 Поняття фокусу дає, передусім, можливість конструктивного аналізу 

феномена   поклоніння та інших дій без коментарів щодо їх значення, без 

коментарів  щодо того, чи існує Вішну чи Христос. Немає значення для цілей 

дослідника релігії, чи  існує Вішну, чи ні, або чи існує  граничне 

трансцендентне; проте, як вважає Смарт, ми можемо визнати, що Вішну є 

фокусом   помислів  і поклоніння Вайшнавів, як і Христос є фокусом  

Євхаристії, тим фокусом, що входить  у життя віруючих, динамізуючи їх 

почуття, опановуючи їх відданістю тощо. Це забезпечує певні переваги в 

дискусіях щодо такого полемічного  питання як релігія. 

Кокс пише з приводу цих міркувань Смарта, що «вираження віри у 

фокусі для феноменолога є організованим у вимірах або типології; прояви 

фокусу вказують, як його розуміють самі віруючі, яким чином стає відомим 

фокус» [131,162]. Дійсно, для Смарта, відмінності між вираженнями, 

проявами та фокусом вирішують проблему щодо того, що феноменолог 

передбачає взяти у дужки. Як прояви, так і вираження  фокусу, як пояснює 

він, «повинні бути взяті у дужки доти, доки вони розглядаються у 

відповідності з категоріями прояву і вираження» [187, 63-64].  

Для кращого зрозуміння специфіки проявів і виражень фокусів віри і 

поведінки Смарт надає додаткові роз'яснення. Проявом є поява того, кого або 

що  традиція розглядає як фокус віри. Так, в англіканській Євхаристії, 

присутність Христа в хлібі і вині відповідає прояву  фокусу. Вираження 

репрезентує  утвердження віри у фокус спільнотою. Наприклад, у службі 

Святого Причастя, віруючий буде говорити слова молитви Господньої: «Отче 

наш, що єси на небесах». Для Смарта, це є вираженням віри в фокус, а не 

проявом його [187, 63-64].   Обидва - прояв і вираження – підлягають 

феноменологічній процедурі взяття у дужки в тому сенсі, що питання про їх 

реальність або істину щодо фокусу не ставляться. 
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Принагідно слід зазначити, що для феноменологічної філософії  

проблема вираження (Ausdruck), яке слід тлумачити в широкому сенсі (як 

універсальний практичний феномен,  пов'язаний з людською діяльністю), 

завжди була однією з ключових тем. Причому, йдеться не лише про мовну 

діяльність, а і про тілесний діалог чи той зміст, котрий презентує сама річ у 

момент її споглядання. Відповідно, подія вираження охоплює різноманітні 

процеси – від звичайного обміну думками до  формальної мови науковців.     

Увага феноменології до проблем вираження невипадково слугувала однією з 

вихідних підстав для виникнення респонсивної феноменології; остання  

постулює себе самостійним напрямком серед сучасних феноменологічних 

штудій.  Респонсивна феноменологія вбачає у вираженні  певну внутрішню 

чужість. Адже у  тому, що людина висловлює, є наявним не лише її власне 

бажання дещо сказати, але і прагнення того, про що вона говорить, бути 

вираженим. Звідси і виникає своєрідний парадокс вираження, адже воно 

завдячує своїй появі не лише  певній внутрішній  інтенції, а і чужому 

виклику, домаганню або запиту. 

  Н.Смарт визнав, що вираження віри у фокусі  зумовлює певні почуття, 

настрій і цінності віруючих. Він стверджував, що вони також мають бути 

включені в ідею брейкетингу (взяття в дужки) [187, 32].  

 Цей детальний аналіз ясно репрезентує інтерпретацію Смартом 

феноменологічного методу, за допомогою якого будь-які теорії, ідеї, 

доктрини, етичні припущення або історії, які спостерігаються як прояв або 

вираження фокусу віри, в тому числі почуття, які вони викликають серед 

віруючих, беруться у дужки. Це надає можливість вченим брати до уваги 

виключно  самі феномени, не проводячи відмінності між тим, що є реальним 

або уявним. Ці ідеї споріднюють Смарта з основними настановами 

неофеноменології Ж.Ваарденбурга, на думку якого будь-який релігійний 

феномен слід розуміти, передусім, як «вираження» чи « специфічний прояв» 

людських інтенцій (намірів, прагнень, мрій тощо). 
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Смарт неодноразово наголошує, що фокуси релігійних вірувань і 

поведінки є реальними, а не лише абстракціями, їх реальне існування може 

бути предметом epoche, що розуміється як відсторонення від віри і невір’я. 

Ухопити  багатство реальності в очах вірян, приміром, індуїстської теології, 

не значить прийняти її чи відкинути/ «Для віруючого в центрі уваги реальне, 

і ми можемо прийняти це, навіть якщо ми не хочемо сказати, що це (він або 

вона) існує [182, 9].  Дослідник релігії має ухопити це багатство реальності  

очима вірян. «Хоча дослідження релігії, з одного боку, може розглядатися як 

спроба описати певний аспект поведінки людини, з іншого боку, воно має 

справу  з надприродними і втаємниченими фокусами релігійної поведінки» 

[188,102].   

Як бачимо, Смарт ставиться до «фокусу» віри, як до основної 

зацікавленості віруючих. В зв’язку з цим Д.Вібе, який представив 

антитеологічну критику Смарта [209, 379-383] (як, до речі, і Ґ.ван дер Леува, і 

М.Еліаде), відзначає  правильність постановки питання про те, чи є фокус  

частиною феномена, який  засвідчують спостерігачі. Ствердна відповідь на 

це питання  призведе до того,  що вчений порушить теоретичну межу, 

оскільки розглядати фокус сам по собі як частину емпіричних даних релігії 

означає зробити теологічні чи метафізичні об'єкти частиною наукового 

дослідження. Відповіддю Смарта на це питання Вібе   вважає саму відмову  

ставити  під питання  реальність фокусу на тій підставі, що вчений або 

релігія не зацікавлені в ствердженні або запереченні  його існування. 

Феноменологія релігії походить з визнання реального існування об’єкта 

релігійного поклоніння. Наголошуючи на тому, що кожна релігія має певний 

фокус, у напрямку до якого, слід спрямовувати  поклоніння і  взагалі інші 

аспекти ритуалу, чи не найбільшу увагу Смарт приділяє аналізу фокусу 

богослужіння або поклоніння (focus of worship), що лежить в засновку цілого 

ряду основних релігій. Розуміючи поклоніння як похвалу чи данину, що 

надається Богові, Смарт  переконливо доводить вагомість поклоніння, що 

визначає сутність релігії. Фокус поклоніння  розглядається ним як поєднання 
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протилежностей: він є вищою силою-владою (superior Рower), яка навіює 

страх, але в той же час він є особистісним, адресним, сприйнятливим  до 

людської похвали. Практика поклоніння передбачає особистісність фокусу; 

«природним» фокусом    поклоніння є нуминозна, свята  Істота. «Мова 

богослужіння, - пише Смарт, - починається із звернення. У поклонінні вона 

звернена на фокус поклоніння... наділений якостями особистості» [186: 

11,14].   Фокус може розглядатися як Творець. 

 Зрештою Смарт аргументує феноменологічну винятковість фокусу 

поклоніння,  яка, утім,  цілком сумісна з толерантними почуттями по 

відношенню до  інших конфесій. Більш того, Смарт передбачає, що 

поклоніння і медитація (або споглядання), жодним  чином не зумовлюючи   

одне одного, являють собою   відлуння одне одного, дозволяючи щось 

подібне до з'єднання (blending). Наприклад, практика йоги може розглядатися 

як форма внутрішнього поклоніння. Проте, ясно, що релігія може мати одне 

без іншого. Поклоніння фіксує фокус Бога  (Бог є фокус поклоніння і хвали); 

нірвану здобувають  йдучи Шляхетним Восьмеричнм Шляхом (Noble 

Eightfold Path), і нірвану треба розуміти як патерн релігійного життя 

спрямованого на певні цілі, кульмінація яких у спогляданні. 

За допомоги поняття фокусу Смарт пояснює феномен мономіфу. Він 

ввжає, що у монотеїстській системі «догматичний вимір має об'єднувальний 

фокус. Міфічне занадто вплетене в єдине ціле. Так вся історія творення і його 

наслідку, разом з історією порятунку, досягаючи апогею в Endzeit, 

розвивається як єдина історія. Вона, можливо, має свої закутки, але в 

принципі, вона має унітарну тему. Це те, що я тут називаю мономіфом. Він 

набуває форми єдиної Heilsgeschichte (історії )» [182, 38]. 

Цікаво порівняти ідеї Н.Смарта з міркуваннями Ф.Вейлінга. Останній, 

як і Смарт, пропонує вимірну модель (Dimensional Model) релігії (релігійні 

громади, ритуали, етика, соціальна активність, писання, концепції, естетика і 

духовність),  в основі якої лежать трансцендентність і медіаційний 

(посередницький) фокус (Mediating Focus) . Ця модель була застосована ним 
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до аналізу  основних традицій - християнської, іудейської, мусульманської, 

буддійської і індуїстської, а пізніше - до сикхів і бахаі.  «Однак, 

трансцендентна реальність, - пише Вейлінг, - стає більш ясною за допомогою  

медіаційного фокусу, який лежить в серці кожної релігійної традиції. Цей 

посередницький фокус - Христос для християн, Коран для мусульманина, 

Тора для єврея, особисті божества або Атмана для індусів,  і Будда, або 

Дхарма для буддиста - наближує трансцендентну реальність  і робить  більш 

значущим Бога опосередковано через Христа, Аллаха через Коран, Яхве 

через Тору, Брахмана через індуїстського Господа або Атмана, і Нірвану 

через Будду або Дхарму. Саме це поєднання трансцендентної реальності і 

посередницького фокусу, лежить у засновку і надає сенс восьми елементам 

кожної релігійної традиції» [210, 46-47].   

Показово, що визнаний  румунський патролог ХХ ст  прот.Думитру 

Станілоае, потрактовуючи поняття Особи в Бозі, характеризує її  саме як 

фокус або «форум»   властивостей, атрибутів, діянь  та імен Божих  [199, 80]. 

Термінологічний аналіз текстів свідчить, що Смарт акцентує вищий 

(supreme) фокус поклоніння, об’єднувальний (unified) фокус,  каже про 

«покрови» (decks) фокусу і специфіку його центрації, його певну форму, якій 

надають гнучкості доктрина, міф,  етичний вимір тощо.  

Мабуть, не зайвим буде звернутися до етимологічного аналізу. 

Лінгвістичні уроки, які ми вилучаємо з аналізу  слова  «фокус», далекі від 

випадковості й вельми повчальні: у перекладі з латини «focus»  - це осередок, 

вогнище, жертовник, дім, сім’я,  полум’я.  У науковому вжитку і 

повсякденному узусі це поняття відсилає також до інших важливих сенсів: і 

як точка перетину  променів, і як особлива точка векторного поля, і як точка,  

в якій отримують найвиразніше зображення, і як зосередженість на одному 

питанні, і як сильна концепція, і як центр, і як демонстрація якихось 

«дивовижних» ефектів. Зрештою, поняття фокусу вказує на надійний 

орієнтир у світі  мінливого, різнобарвного і випадкового, забезпечуючи 

додатковий канал з’вязку з трансцендентними сутностями. 
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Неможна оминути увагою критику Коксом  цих ідей Смарта  [див.:133].  

Кокс розглядає ідеї Смарта в контексті позиціювання тих методів 

дослідження релігії, які відділяють «священне» від «релігії» (зокрема, ідей Т. 

Фіцджеральда та Д.Ерв’є-Леже  Hervieu-Léger) Кокс посилається на оцінку 

Фіцджеральдом концепції релігії Смарта як есенціалістської, 

матеріалізованої, такої, що стикається з труднощами і змушена визначити 

«подібні до релігійних» характеристики в нерелігійних ідеологіях, таких як 

націоналізм, марксизм, фрейдизм і спорт . На думку Фіцджеральда, в тій мірі, 

в якій  дослідження релігії визначається її  фокусом  віри, воно завжди буде 

теологічним. Далі Кокс запобігає до аналізу концепції релігії як ланцюжка  

пам'яті францкузької вченої  Д.Ерв’є-Леже, яка вважала, що священне не є 

предметом релігії; релігія не може бути визначена в термінах досвіду 

священного. 

Кокс розмірковує далі так: «Якщо Д.Ерв’є-Леже права, помилка Смарта 

є результатом його ідентифікації релігії зі священним. Якщо це з'єднання 

від'єднується, буде зрозуміло, що немає ніякої необхідності визначити 

"реальну" релігію як фокусовану на трансцендентальний об'єкт і квазі-релігії, 

як ті, яким  бракує такого фокусу. Націоналізм, марксизм, фройдизм і спорт 

все це призводить учасників до  досвіду того, що більше, ніж вони самі,  і 

індукують відчуття, викликані тим, що можна назвати священним. В 

результаті, їх  можна   відрізняти від традиційних релігій, таких як 

християнство, буддизм чи іслам, не тому, що вони не мають фокусу  

священного або трансцендентального референта, а тому, що їм не вистачає 

авторитетного передання  колективної пам'яті. 

Остаточні висновки  Д.Кокса (що випливають з аналізу ідей 

Т.Фіцджеральда, Д.Ерв’є-Леже та Н.Смарта)  полягають в тому, що він не 

може уникнути аргументів Фіцджеральда щодо необхідності вивчення  

релігії  як соціального  та культурного вираження (expressions)  в конкретних 

історичних, географічних, політичних і економічних контекстах.  «Виміри 

Смарта можуть бути використані, - пише Кокс, - але без перенесення його 



 164 

есенціалістської ідеї про релігію як трансцендентально фокусовану. Ми 

можемо також підтримати його поліметодологічний підхід, спираючись на 

весь спектр гуманітарних наук в зрозумінні того, як  традиції були 

авторитетно передані  в різних суспільствах і як вони були відтворені  в 

міфах, ритуалах, доктринах, правових установах, художньому самовираженні 

і в свідченнях віруючих, у тому числі таких станах, як одержимість духом і з 

тілесними  досвідами» [133]. Цей аналіз також робить, як висновує Кокс, 

«методологічний агностицизм», що розуміється як унікальна методологія у 

вивченні релігій,  дещо нерелевантним. 

Вважаємо можливим  не погодитися із висновками Кокса  про 

недоречність для академічного вивченря релігії використання ідей Смарта 

щодо  розуміння «релігії як трансцендентально фокусованої». Адже 

феноменологія, хоча й намагається, за думкою її засновника, позбутися 

наївності релігії, водночас,  як і релігія, теж вимагає відкриття абсолютних 

основ, проте іншого типу: не факт сам по собі, але факт як джерело 

нескінченних ціннісних можливостей і дійсностей.  Вийшовши в своєму 

вивченні трансцендентального поля  досвіду до виявлення апріорної 

сутнісної структури свідомості, феноменолог релігії може отримати 

абсолютно трансцендентного Бога (або, як у Смарта – фокус, що трансцендує 

виміри релігії) але як смисл, конституйований свідомістю. Отже, якщо ми 

зрозуміємо смартовську ідею Фокусу  як полюс трансцендентальної 

суб’єктивності, як вічну ціль усіх пізнавальних, моральних, ціннісних, 

практичних прагнень людини, то не буде ніяких підстав відкинути її як суто 

теологічну проблему. 

 

Висновки 4.4. 

Загалом, є підстави зазначити методологічну цінність запропонованого 

Н.Смартом   терміну «фокус» віри (або поклоніння), що постає поруч з 

поняттями «трансцендентне», «гранична реальність», «граничний інтерес», 

«позамежне» тощо, проте не несе онтологічного навантаження. 
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Постульований Смартом феномен релігійного фокусу, що трансцендує 

виміри релігії,  сприяє більш глибокому висвітленню проблемних і таких, шо 

вимагають  експертного перекладу на мову філософії релігії, релігійних 

концепцій  віри, поклоніння, причастя тощо. Формі фокусу надає гнучність 

доктрина, міф, етичний вимір тощо.  

Апеляція до понять «вираження» і «прояв» релігійних сутностей при 

характеристиці феномена фокусування наближує позицію Н.Смарта до ідей 

засновника неофеноменології релігії Ж.Ваарденбурга, з ім’ям якого 

пов’язують перехід від вивчення релігійних явищ до аналізу інтенцій і 

суб’єктивних значень. Звідси релігійний феномен поставав передусім як 

вираження і  специфічний прояв людських інтенцій.  

Зрештою можна зробити висновок про цілковиту доречність для 

академічного релігієзнавства використання Смартового розуміння релігії як 

трансцендентально фокусованої. 

 

Висновки до розділу 4. 

         Еволюція поглядів Смарта на модель релігії і можливості її вивчення 

характеризується, передусім, виокремленням різної кількості її модусів 

(вимірів, аспектів, елементів),  уточненням їх назв та – що особливо 

прикметно - різним наголосом щодо їх домінування. Прикметним є те, що  у 

своїх ранніх працях Смарт виходить з  настанови про висхідну роль 

релігійного досвіду; зокрема у «Світоглядах..» він пояснює той факт, чому 

він починає огляд різних аспектів релігії саме з досвідного виміру, 

наголошуючи на його найбільшій вагомості. Пізніше Смарт переосмислює 

релігійний феномен, руйнуючи колишню парадигму, згідно з якою суттю 

релігії є досвід святого. Не надаючи більше первинного значення жодному з  

вимірів релігії, так як  важливість  кожного з них ( в тому числі і досвідного 

виміру) може варіюватися навіть в межах різних історичних фрагментів 

однієї релігійної традиції, Смарт вважає, що релігія жодною мірою не 
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наділена суттю, чи ядром. Ідею динамічної взаємодії елементів релігії він 

назвав діалектичною феноменологією. Показово, що у структурі  праці 

«Виміри священного..» аналіз досвідного виміру і його двох основних типів 

– нуминозного та містичного - займає  четверту позицію серед решти. 

Релігійний  досвід визначає сутність релігії, але як певний її аспект чи вимір; 

до того ж він, здебільшого, є суб’єктивним, звідси випливає необхідність 

просувати інформоване емпатичне розуміння і об’єктивність. 

Популярність Смарту забезпечило саме його багатовимірне  

визначення релігії, а точніше схема дослідження, що демонструє, як цей 

підхід дозволяє уникнути проблеми визначення  релігії в цілому. Якою б 

релігія не була - теїстичною або нетеїстичною, вона має певні впізнавані 

елементи, які можуть бути вивчені. Ці виміри варіюються за важливістю але 

майже завжди присутні. Смарт розділяє їх на «історичні» і «параісторичні» , 

розуміючи під останніми ті виміри, які передбачають дослідження  

внутрішнього життя  вірян. Назву параісторичних отримали три виміри - 

догматичний, міфічний і етичний, що означає, що вони трансцендують за 

межі історії у її   етноцентричному формулюванні.  Історичні виміри 

(ритуальний, досвідний, соціальний, матеріальний, політичний, економічний) 

можна вивчати емпірично, а параісторичні – вводять дослідника у царину  

віри і релігійних концептів і вимагають діалога і співучасті. 

Якщо   феноменологічна модель  вимірів священного Н.Смарта може 

бути застосована до аналізу як релігійних, так і світських світоглядів, то 

методологічна цінність акцентованого ним  поняття релігійного фокусу  

полягає в тому, що воно трансцендує виміри релігії, даючи змогу 

відокремити релігійне від нерелігійного, та уможливлює розгляд важливих 

феноменологічних концептів «вираження» і «прояву» трансцендентних 

сутностей  у їх відношенні до інших методологічно важливих понять. 

Акцентування цих концептів дає підстави для констатації 

неофеноменологічної позиції Смарта.  
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Варто зробити висновок про те, що не слід відкидати смартовський 

концепт релігійного фокусу як суто теологічну проблему. Можна погодитися 

із Смартом про  доречність розуміння фокусу  як полюсу трансцендентальної 

суб’єктивності, як вічної цілі усіх пізнавальних, моральних, ціннісних, 

практичних прагнень людини.  

Є підстави зазначити методологічну цінність запропонованого 

Н.Смартом   терміну «фокус» віри (або поклоніння), що постає поруч з 

поняттями «трансцендентне», «гранична реальність», «граничний інтерес», 

«позамежне» тощо, проте не несе онтологічного навантаження. 
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                                 ВИСНОВКИ  

 Фундаментальний факт сутнісної  і сюжетної амбівалентності різних 

форм функціонування  феноменології релігії   (її описової, класичної, 

герменевтичної і неофеноменологічної версій) не дозволяє говорити про 

феноменологію релігії як про теоретичну школу в строгому сенсі слова, а, 

радше, як про певну  дослідницьку методологію, що передбачає 

застосування  феноменологічних  принципів (феноменологічного epoche, 

структурного аналізу релігійних явищ,  вбачання сутностей або 

типологізації релігійних повідомлень, морфології або каталогізації форм, 

інтерпретації релігійної свідомості тощо). При розробці типології релігійних 

явищ (що є інструментом нейтралізації часу) феноменолог піднімає 

розслідування на більш високий рівень абстракції , ніж той, який діє на 

етапі  емпатії.   Є підстави вважати феноменологію релігії системним 

описом і погодитись з  Дж.Коксом у виокремленні її основної риси -  

розгляду релігії самої по собі, а не як епіфеномену, похідного від інших 

сутностей. Редукціоністські підходи, що  мають місце у вивченні релігії,  з 

точки зору феноменолога, найкраще використовувати після 

феноменологічного дослідження і  дослідник повинен бути поінформованим 

про нього.   

 Популярність ідей  одного з найвидатніших релігієзнавців ХХ ст. 

Нініана Смарта і той факт, що запропонована ним багатовимірна модель 

релігії стала у західних академічних колах  своєрідною парадигмою, 

примушують замислитись над евристичною цінністю його  концептуальних 

настанов.   

У дисертаційному дослідженні вперше, з використанням раніше не 

досліджених в українській та російськомовній літературі праць Нініана 

Смарта,  здійснено критичне осмислення основних концептів його 
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феноменологічної  моделі релігії, її методологічні теоретичні засновки та 

евристична цінність. 

Методологічний агностицизм (власний  термін Смарта) дозволив 

Смарту класифікувати подібності між світовими релігіями, без необхідності 

звертатися до  певних стандартів або атеїзму. Це дає змогу охарактеризувати 

його метод – можна погодитися в цьому з Ч.Кортні – як такий, що  

«дивовижне різноманіття даних релігії філософськи пов’язаує одне з одним, 

без ушкодження кожної частини» [129]. Це було певним кроком вперед і 

компромісом між вірою В.Бреде Крістенсена в те, що всі релігійні явища слід 

судити по західним, християнським стандартам, і позицією П.Бергера  щодо 

необхідності починати наш релігієзнавчий пошук від світського і 

атеїстичного прихистку, що неминуче призвело би до висновків, 

заплямованих упередженістю.  Відправною точкою агностика у вивченні 

релігій є видалення "божественного" з рівняння; проте, не нехтування ним, а  

міцне тримання його  «на увазі»  ( взяття  трансцендентного в дужки). Це дає 

можливість феноменології в її застосуванні до релігії (як і належить їй за її 

визначенням)  бути секулярною у своїх поглядах, тобто жодна система 

вірувань не має розглядатися як більш валідна, ніж інші. 

На відміну від класичної феноменології релігії, стурбованої 

дослідженням синхронічного і статичного в релігії – її універсальних 

архетипів (в в цьому простежувався  імпліцитний структуралізм в його 

сосюрівському варіанті, що виключав сумісність двох хронологічних 

аспектів: одночасності і послідовності),  Смарт намагається досліджувати 

«патерни мінливості», прагнучи подолати принциповий аісторизм, 

поєднавши феноменологічний та історичний підходи у вивченні релігії. Все 

більш  помітним в його працях стає вплив тих структуралістських і 

постструктуралістських настанов, в яких акцентується феномен динамічної 

синхронії і внутрішньої спонтанності змін (особливо проголошеного 

Р.Якобсоном принципу «інтерпенденції» синхронії і діахронії, тобто їх 
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нерозривного зв’язку, співіснування стану системи і її змін).  Тому, ймовірно, 

найточніше його статус у дослідженні релігії можна визначити як історико-

типологіста (пам’ятаючи, про специфіку позиційованої ним типологічної 

феноменології, якій має передувати емпатичне бачення ). 

Водночас завдання Смарта цілком відповідає основним спрямуванням 

класичної феноменології релігії – побудова феноменологічної моделі релігії. 

Хоча при цьому він  прямо не використовує метод Гусерля, проте 

трансценденталістська тенденція в розумінні релігійної свідомості, 

інспірована Гусерлем, була очевидною. Найважливішими положеннями 

концепції Смарта є виокремлені ним основоположні принципи 

феноменологічної процедури стосовно  аналізу релігій. Це cтруктурована 

емпатія, як намагання описати структуру релігійних явищ без втручання 

наших власних упереджень щодо них,  і типологічна феноменологія, в якій 

феномени релігії системно організуються у відповідності з формами або 

вимірами релігії. Процедура ідеальної типізації, за Смартом, передбачає 

можливість розуміння як синхронічних (інваріантність яких  невіддільна від 

варіабельності)  так і діахронічних (вписаних у самий центр синхронії) типів 

релігійних досвідів, символів, патернів реакцій тощо. 

Аналізуючи структуру наполегливо пропагованого ним 

компаративного вивчення релігії, Смарт цілком слушно  наголошує на   

типологічній феноменології як на вагомішій її складовій поряд з історичним 

вивченням, спекулятивною феноменологією, соціологією й антропологією.  

В окрему группу ним включена теологія і філософія релігії (яка не 

нейтральна, а має займатися  тим аспектом, що може бути названим аналізом  

мови релігії, здійснюваним без прихованих апологетичних цілей). 

             Радикально плюралістичним тезам (приміром, Дж.Хіка) про 

релігійну єдність або паритет між кожною з основних світових релігій, що 

стосується їх  сотеріологічної й етичної ефективності, Смарт протиставив 
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теорію взаємодоповнення і майбутньої конвергенції релігій. У цьому 

зв'язку символічною є характеристика ним свого віросповідання як 

«буддійсько-епіскопального ». Він вважав, що є щось віддалено схоже у 

всіх релігіях, проте неможливо точно визначити, що саме; хіба що 

запобігти до поняття «родинної  схожості» Л.Вітгенштайна. Інтерес 

Смарта до символізму і міфології відповідає тим зрушенням у філософії 

релігії, які відбуваються під впливом пізнього Вітгенштайна, і пов’язані з 

експлікацією різних функцій мови. 

Чудово розуміючи, що жоден метод не є  досконалим (і редукціонізм, і 

феноменологія також мають свої обмеження), Смарт  саме тому  не  став 

занадто залежним від якогось одного методу, а скоріше дозволив собі 

свободу у виборі інструментів, які підходять  для його роботи  найкраще. Він 

сповна занурюється у феноменологічну традицію, захищаючи принцип 

«взяття у дужки» або ероhе за допомоги теорії методологічного 

агностицизму, запобігаючи при  цьому до типологізації у формі 

виокремлених ним вимірів – досвідного, міфічного, доктринального, 

етичного, ритуального, соціального, матеріального, політичного та 

економічного (назви і кількість яких  - в межах запропонованої моделі - ним 

постійно  уточнювались). Смарт намагається зрозуміти і сформулювати сенс 

всіх аспектів релігії, а не тільки її основні питання. Його виміри релігії 

значною мірою визначають основні теми філософії релігії. 

 Філософський, міфічний і етичний виміри є внутрішніми по 

відношенню до віруючих, а решта всі (ритуальний, досвідний, соціальний, 

матеріальний, політичний, економічний) – зовнішні. Інакще кажучи, стаючи 

на  позицію Смарта, зовнішні виміри є історичними, і тому їх вивчення 

досить просте з точки стороннього бачення, в той час як внутрішні виміри є 

параісторичними, і вимагають фактичної співучасті для того, щоб 

уможливити розуміння спостережуваного. Ці виміри не стільки забезпечують 
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визначення релігії, скільки надають відправну точку для початку  вивчення 

релігії. 

     Якщо для ранніх праць Смарта є характерним акцент на релігійному 

досвіді як головному вимірі релігії, то пізніше він переосмислює релігійний 

феномен, руйнуючи колишню парадигму, згідно з якою суттю релігії є досвід 

святого, не надаючи більше первинного значення жодному з  вимірів релігії, 

так як  важливість  кожного з них ( в тому числі і досвідного виміру) може 

варіюватися навіть в межах різних історичних фрагментів однієї релігійної 

традиції. Ідея динамічної взаємодії елементів релігії, означена як діалектична 

феноменологія, тематизує аспект досвідчування,  процесуальності і 

мінливості виражень і проявів релігії, а також важливості усвідомлення 

тісної взаємодії всіх її елементів.  

             Прикметним фактом еволюції ідей Смарта є те, що якщо тривалий 

час він  наполегливо радив дотримуватися при вивченні релігійних явищ 

позиції методологічного агностицизму, то пізніше він все ж зазначив 

потребу в тому , щоб брати до уваги в дослідженні релігії присутність ідеї 

Бога в людському досвіді і віруваннях. Як не згадати тут концепцію 

латентної, прихованої релігійності сучасних людей, постульовану М.Еліаде , 

і  його вчення про крипторелігійність навіть агностиків і атеїстів. 

           Постійно повторюваний подвійний патерн нуминозного і містичного 

досвіду  є наскрізним для Смарта і постає як укорінений в структурі 

людської психіки. Проте, гадаємо, що його подвійна типологія релігійного 

досвіду є дещо спрощеною і потребує певної модифікації. 

            Особливо вагомим є той факт, що релігія у перспективі Смартової 

багатовимірної моделі   (на відміну від універсальних моделей класичної 

феноменології) перетворюється із сховища архетипних цінностей  на 

динамічний, плинний і цілковито сконструйований культурно-історичним 

фоном феномен, досвід у його перебігу, природу якого Смарт намагається 

осмислити з феноменологічного погляду. Смартове розуміння 
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суперімпозиції (або накладання) як реінтерпретації світської діяльності  у 

релігійних термінах,  можна розглядати як певну версію усвідомлення 

досвіду як такого, що включає в себе інтерпретацію і є процесом або 

«досвідчуванням-як» («experiencing as). Ми бачимо що через як, і це як 

випереджає що; процес досвідчування з необхідністю включає в себе  

інтерпретаторську діяльність. Гадаємо, що концепти досвідчування 

(переживання досвіду) та суперімпозиції (накладання ціннісних настанов на 

певні феномени),  розглянуті в контексті аналізу джерел динамізації 

особистісних станів релігійної свідомості, є найважливішими і евристично 

цінними поняттями в репертуарі оригінальних ідей Смарта. 

             Показово, що Смарт, відсторонюючись від  есенціалізму, розвиває  

інтерпретаційний підхід, який означився виокремленням різних рівней 

інтерпретації та специфіки її розгалуження. Смарту належить заслуга у 

формулюванні проблеми відношення містичного досвіду та його 

інтерпретації, а також акцентування того, що поняття, які використовуються 

в описі містичного  досвіду, розрізняються «за ступенем раміфікації», тобто 

за рівнем залежності  від доктринальних схем певної релігійної традиції. 

Евристично цінними є рекомендації Смарта про необхідність для 

формулювання феноменологічних суджень йти шляхом використання 

описових понять низького рівня раміфікаціі. 

             Зрештою Смарт поєднує дві, сказати б, несумісні методологічні 

настанови: прагнення до наукової точності інтерпретації та емпатичний 

метод (останній передбачає звернення не лише до структурованої емпатії, а 

й  до історико-типологічних процедур). 

              Сьогодні, коли присутність релігії у глобальній світовій спільноті і 

її вплив на соціально-політичну ситуацію в світі є очевидним фактом, все 

більш популярним є визначення сучасного етапу розвитку людства як 

«постсекулярного», а основні положення теорії секуляризації більшістю 

дослідників визнані помилковими. В цьому зв’язку актуалізується 

дослідження Смартом феномена трансцендентного, що отримав титул 
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Фокусу. Якщо   феноменологічна модель  вимірів священного Н.Смарта (яка 

має інструментальний характер) може бути застосована до аналізу як 

релігійних феноменів, так і світських світоглядів, то звернення до поняття  

фокусу віри  трансцендує виміри релігії, даючи змогу відокремити релігійне 

від нерелігійного, та оприявнюює ключові феноменологічні концепти 

«вираження» і «прояву» трансцендентних сутностей  у їх відношенні до 

інших методологічно важливих понять. Акцентування  цих концептів дає 

підстави вважати позицію Н.Смарта неофеноменологічною. 

             Без перебільшення можна наголосити, що Нініан Смарт зайняв 

достойне місце серед класиків науки про релігію  поряд з Фридріхом Макс 

Мюлером, Едвардом Тайлором, Джеймсом Фрезером, Емілем Дюркгаймом, 

Клодом Леві-Стросом, Жоржем Дюмезилем, Мірчею Еліаде та іншими. 

Творчість Н.Смарта, що є блискучим продовженням  основних традицій  

феноменології релігії,  певна річ, чекає своїх нових дослідників і  

перекладачів.   
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