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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження зумовлена внутрішньою динамікою 

розвитку самої феноменології релігії. В умовах формування релігієзнавчої 

парадигми особливого значення набувають пошуки універсального науково-

го підходу до різних проявів релігійної свідомості й теоретичного аналізу ре-

лігійних символів загалом. У цьому зв'язку евристичне значення і творчі ім-

пульси феноменології релігії нині не викликають сумнівів, водночас її межі 

залишаються не чіткими. 

До плеяди найвидатніших релігієзнавців минулого століття беззапереч-

но належить шотландський релігієзнавець Родерік Нініан Смарт (1927–2001), 

який зробив вагомий внесок у розвиток феноменології релігії та порівняльно-

го релігієзнавства, залишивши змістовну і ґрунтовну наукову спадщину (де-

кілька десятків книг), присвячену феномену релігії, філософії й історії релігії, 

компаративістиці, сучасним релігійним процесам. Тема багатовимірної моде-

лі релігії, що є наскрізним лейтмотивом усіх його рефлексій, виникла на про-

тивагу спробам віднайти який-небудь один sui generis пункт, який став би 

маркером справжньої релігії. Формальна структура виокремлених ним вимі-

рів релігії й загальні концептуальні контури Смартової феноменології у своїй 

сукупності окреслюють межі, у яких феноменологія релігії Н. Смарта презен-

тує себе перед її дослідниками. 

Невтомний інтерес до різних релігійних конфесій i традицій – особливо 

індуїзму й буддизму, що найбільше його приваблювали – вочевидь, зумовив 

те, що Н. Смарт послідовно виступав за перебудову філософії релігії, у її тра-

диційному розумінні в західних академічних колах, аби вона передбачала ек-

зистенційне та пояснювальне зрозуміння повного спектру релігій, а не лише 

християнства. До того ж, на відміну від ідеалу релігійного єднання (вислов-

леного, зокрема, у тезі Дж. Хіка, прихильника "ноуменального реалізму"), 

Н. Смарт пропонує "ноуменальний індетермінізм" і теорію взаємодоповню-

вальності й майбутньої діалогічної конвергенції релігій. На противагу "жорс-

ткій епістемології" порівняльного релігієзнавства з його висновками про не-

сумісність релігійних доктрин різних традицій, він доводить правильність ре-

гулятивного плюралізму й "м'якого нерелятивізму", називаючи свою позицію 

неотрансценденталізмом. 

Н. Смарт не зосереджувався на деталізації антропологічних досліджень, 

окремих релігійних почуттів, міфічного чи архаїчного. Особливість його під-

ходу в тому, що у фокусі аналізу – органічний розвиток релігій у людському 

суспільстві, що характеризується певними традиціями й інститутами, з одного 

боку, і вимірами сакрального – з іншого. Під органічним розвитком він має на 

увазі взаємодію ортодоксального й неортодоксального в історичному розвитку 

традицій, природу яких Н. Смарт намагається усвідомити з погляду феноме-

нології, як детерміновану прийдешніми подіями. Зрештою він розширює пре-

дмет дослідження до аналізу "світоглядів", залучаючи до нього ідеології, що 

мають подібні до релігій характеристики. 
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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 й наданню дискусії на цю тему 

форми конструктивного наукового діалогу. 

Обрана для дослідження тема є актуальною ще й тому, що феномено-

логічна модель релігії Н. Смарта стала на Заході своєрідною парадигмою 

академічного вивчення релігії. Проте, на жаль, феноменологія релігії 

Н. Смарта, аналіз його основних концептів і принципів феноменологічного 

підходу не стали предметом спеціального аналізу як українських, так і ро-

сійських дослідників, навіть тих, хто достатньо високо оцінив його твор-

чість (А. П. Забіяко, О. М. Красніков, Ю. А. Кімельов, К. О. Колкунова, 

А. К. Мірошниченко й ін.). Практично відсутні (за виключенням декількох 

статей) переклади його праць. Водночас фундаментальне видання "The 

Routledge Companion to the Study of Religion" називає Н. Смарта найвизнач-

нішим феноменологом релігії сучасності. 

Отже, актуальність теми дисертації зумовлена й іманентними чинника-

ми розвитку самої феноменології релігії, і найважливішими тенденціями у 

сучасному іноземному та вітчизняному українському релігієзнавстві. 

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертація виконана в ме-

жах 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 і критичному осмисленні релігієзнавчих і філософських конце-

птів, на яких вона ґрунтується. 

Поставлена мета передбачає реалізацію таких взаємопов'язаних завдань: 

– окреслити основні форми феноменології релігії як певний контекст, у 

якому виник творчий доробок Н. Смарта;  

– проаналізувати специфіку феноменологічного підходу Н. Смарта, про-

стежити та систематизувати основні вектори його теоретизувань та особли-

вості його методологічного агностицизму; 

– розглянути значення принципів структурованої емпатії та типологічної 

феноменології для дослідження феноменів релігії; 

– дослідити перспективність Смартового аналізу типів релігійного досві-

ду й концептуалізованих ним понять "experiencing as" і "суперімпозиції"; 

– охарактеризувати суть ідеї "розгалуженої інтерпретації"; 

– пояснити трансформацію ідей Н. Смарта щодо основних вимірів релігії 

та специфіку виокремлення ним історичних і параісторичних вимірів; 
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– з'ясувати методологічне значення поняття релігійного фокусу й цін-

ність моделі Смарта для феноменології релігії. 

Об'єктом дослідження є феноменологія релігії, репрезентована ідеями 

Нініана Смарта, у їхньому зв'язку із загальною традицією наукового вивчен-

ня феномена релігії. 

Предметом дослідження є феноменологічна модель релігії Нініана Сма-

рта та її евристичні можливості. 

Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах об'єкти-

вності, історизму й комплексного аналізу поставлених проблем. Основою до-

слідження є метод аналітичного дослідження джерел, який пояснює їхній 

зміст, і передбачає герменевтичний, термінологічний і порівняльно-

типологічний аналіз, що сприяє реконструкції феноменологічних настанов  

релігієзнавства Н. Смарта, аналізу їхніх витоків і перспектив застосування в 

подальшому розвитку релігієзнавчої науки. 

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

україномовній й російськомовній історіографії здійснено комплексне дослі-

дження основних методологічних і теоретичних засновків феноменології 

релігії Нініана Смарта та критичне осмислення запропонованої ним моделі 

релігії. 

У межах проведеного дослідження обґрунтовано такі теоретичні поло-

ження, які відображають новизну та 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; 

– акцентовано дослідницьку увагу на ідеї "розгалуженої інтерпретації" 

релігійного досвіду й методологічній валідності рекомендацій Н. Смарта що-

до запобігання до описових понять низького рівня раміфікації при формулю-

ванні феноменологічних суджень; 

– досліджено трансформацію поглядів Н. Смарта щодо основних вимірів 

релігії (дедалі більший наголос на діахронічній і синхронічній плинності ре-

лігійної фактичності, патернах мінливості, динаміці взаємодоповнювальних 

елементів релігії) та деталізовано специфіку їхнього поділу на "історичні" 

(філософський, міфічний, етичний) і "параісторичні" (ритуальний, досвідний, 

соціальний, матеріальний, політичний, економічний) виміри; 

– розкрито методологічне значення експлікованого Н. Смартом поняття 

релігійного фокусу й розуміння релігії як трансцендентально фокусованої, 

що оприявнює ключові для неофеноменології концепти "вираження" та "про-

яву" людських інтенцій; 

         уточнено: 

– розуміння специфіки запропонованого Смартом феноменологічного 

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

ґрунтується на методологічному агностицизмі; 
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– обґрунтування евристичної цінності й інструментального значення ба-

гатовимірної моделі релігії Н. Смарта, що може застосовуватися до аналізу 

як релігійних феноменів, так і світських світоглядів, і збагачувати феномено-

логію як техніку структурного аналізу релігієзнавчих явищ; 

        набуло подальшого розвитку: 

– дослідження основних форм феноменології релігії, що вперше у вітчи-

зняному філософсько-релігієзнавчому дискурсі розглянуто як наративне під-

ґрунтя, на якому виникли ідеї Нініана Смарта; 

– осмислення феномена структурованої емпатії та типологічної феноме-

нології як найвагоміших принципів феноменології релігії. 

Теоретичне та практичне значення дисертаційного дослідження ви-

значається новизною та структурністю винесених на захист положень і поля-

гає в тому, що його результати дозволять зробити новий крок як у теоретич-

ному осмисленні ідей феноменології релігії, так і у сенсі доведення переваг 

підходу, запропонованого Н. Смартом, праці якого належать до найбільш те-

оретично і практично значущих робіт у царині вивчення релігії. 

Фактологічний і методологічний матеріал дисертації може залучатися 

для подальших релігієзнавчих розвідок і в педагогічній практиці. Ідеться, на-

самперед, про підготовку лекційних курсів і семінарських занять навчальних 

дисциплін, присвячених історії релігії та феноменології релігії, а також про 

написання підручників і методичних рекомендацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

аналітичною роботою; здійснено здебільшого на основі першоджерел мовою 

оригіналу, або перекладів першоджерел, які здійснила сама дисертантка. Ви-

сновки й положення наукової новизни одержані автором самостійно на підс-

таві результатів дослідження. 

Апробація результатів дослідження: дисертація й отримані результати 

дослідження обговорювались на кафедрі релігієзнавства та науково-

теоретичному семінарі аспірантів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Основні теоретичні положення дисертації були пред-

ставлені й обговорені у ході виступів на міжнародних наукових конференці-

ях: "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук" (Дніпропетровськ 17 

грудня 2011), "Актуальні проблеми духовності: сучасні реалії та перспекти-

ви" (Харків, 18 квітня 2012), "Дні науки філософського факультету Київсько-

го національного університету імені Тараса Шевченка" (Київ, 18–19 квітня 

2012) і (17–18 квітня 2013), Міжнародній науковій конференції студентів, ас-

пірантів і молодих учених "Ломоносов-2013" (Москва, 8–13 квітня 2013), а 

також під час проведення семінарських занять у Київському університеті 

імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основний зміст дисертації висвітлено у п'ятьох наукових 

статтях, чотири з яких опубліковано у фахових виданнях, зазначених у пере-

ліку ДАК України, одна – у закордонному рецензованому виданні; у п'ятьох 

тезах, опублікованих у збірниках матеріалів конференцій. 
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Структура дисертації підпорядкована меті й завданням дослідження. 

Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку ви-

користаної літератури. Загальний обсяг дисертації складає 196 сторінок, з 

яких основний зміст дисертації викладений на 174 сторінках, список викори-

станих джерел містить 212 позиції на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, виявлено 

ступінь її наукового опрацювання, зазначено об'єкт і предмет дослідження, 

проаналізовано застосовані в ньому методи і принципи, сформульовано мету, 

завдання й наукову новизну положень, що виносяться на захист, розкрито те-

оретичне і практичне значення роботи, наведено дані про апробацію дослі-

дження, а також про структуру дисертації. 

У першому розділі "Методологічні засновки та джерельна база дос-

лідження" визначено концептуальні засади й основні методи дослідження, 

проаналізовано використану літературу. 

Підрозділ 1.1. "Методологічні засади дослідження" містить обґрунту-

вання певного ряду методів, які використовувалися протягом написання ди-

сертаційного дослідження. Найвагоміші серед них: метод лінгвістичного 

аналізу й методологічні принципи наратології, метод контекстуального ана-

лізу понять (для виявлення різноманітного значення вагомих для феномено-

логії релігії концептів, залежно від контексту їхнього вживання), компарати-

вний метод (для порівняння як різних версій феноменологічного релігієзнав-

ства, так і окремих понять у філософських дослідженнях Н. Смарта, його 

прибічників та опонентів), історичний метод (для розкриття специфіки фор-

мування як феноменології релігії загалом, так і феноменологічної моделі 

Н. Смарта), герменевтичний метод (що передбачає "розуміння", яке зумов-

лює і логічний аналіз, і деконструкцію, і переклад змісту на метамову опису). 

Вагомим методологічним імпульсом для зрозуміння еволюції Смартових 

поглядів (звернення до проблем динаміки релігійної фактичності, процесуа-

льності релігійного досвіду, зближення феноменології релігії й історії релігії) 

мають слугувати напрацьовані структуралізмом ідеї динамічної синхронії й 

імпліцитної діахронії. Усвідомлена на таких засадах суть типологічної (або 

історико-типологічної) феноменології релігії, забезпечила методологічну ва-

лідність моделі релігії Н. Смарта. 

У підрозділі 1.2. "Джерельна база роботи" детального аналізу зазнає 

використана література. Джерельна база дисертаційного дослідження засно-

вана на вивченні двох груп джерел. 

1. Наукові праці Н. Смарта (насамперед: "Феномен релігії", "Виміри 

священного: анатомія світових вірувань", "Світогляди: кроскультурні дослі-

дження вірувань людства", "Аргументація і вірування" й ін.). 

2. Твори дослідників, що мали значний вплив на погляди Н. 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, 
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С. Г. Брендон, Р. С. Зенер, Р. Петтацоні, Г. Віденгрен та ін. Концепції, насам-

перед, цих авторів, а також їхніх інтерпретаторів (У. Біанки, А. Бронка, 

Д. Алена, Г. Гофмана, Дж. Кокса, Р. Памера, Т. Ріби, О. Хульткранца й ін-

ших) були джерельною базою для аналізу того наративного контексту, у 

якому формувалися погляди Н. Смарта. 

Основним джерелом для аналізу вимірів релігії для нашого дослідження 

була саме праця "Виміри священного…", яка достатньо повно презентує його 

феноменологічну модель, містить ґрунтовну характеристику всіх виокремле-

них Н. Смартом аспектів релігії, характеристику їхнього поділу на історичні та 

параісторичні, дає змогу побачити чітку відмінність між різними типами фе-

номенологій, з'ясувати специфіку акцентованих концептів, серед яких зустрі-

чаються вперше запроваджені до наукового обігу  ("спекулятивна феномено-

логія", "методологічний агностицизм", "інформована емпатія", "структурована 

емпатія", "суперімпозиція", "раміфікація" тощо). 

Ідеї Н. Смарта щодо розширення предмету релігієзнавства, концепції 

світогляду викладено у працях О. М. Краснікова та Ю. А. Кімельова, 

А. П. Забіяко. Однією з найактивніших пропагандистів творчості Н. Смарта 

є російська дослідниця К. О. Колкунова. Відсутністю перекладів ґрунтовних 

праць Н. Смарта російською, а тим більше, українською, можливо,  поясню-

ється те, що ім'я Н. Смарта рідко згадується у працях українських дослідни-

ків. 

 Серед напрацювань вітчизняних дослідників, ми завдячуємо, передусім, 

ґрунтовним науковим розвідкам і лекціям з феноменології релігії 

О.В.Сарапіна, та аналізу специфіки феноменологізування як такого і фено-

менології досвіду  в працях  А.Л.Богачова, В.І.Кебуладзе, А.М.Лоя та інших. 

Істотно відрізняється ситуація щодо великої популярності та вивчення 

творчої спадщини Н. Смарта на Заході. Його теоретичний доробок є предме-

том обговорення та 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. Звернення до праць 

цих дослідників і є вагомою часткою джерельної бази дослідження. 

Другий розділ "Контекстуальні особливості феноменології релігії 

Нініана Смарта" передбачає звернення до того загального контексту розви-

тку феноменології релігії, на тлі критичної рецепції якого виникло Смартове 

бачення моделі релігії. 

У підрозділі 2.1. "Форми розвитку феноменології релігії: наратив-

ний контекст досліджень Н. Смарта" розглядаються можливості виокрем-

лення окремих етапів (форм) розвитку феноменології релігії, серед яких чи 

не найвиразнішими є описова, класична і герменевтична феноменології релі-

гії. Водночас у спробі виявлення того наративного контексту, у якому виник-

ла феноменологічна позиція Н. Смарта, у дисертації проаналізовано дискусії 

щодо використання терміну "феноменологія релігії", можливостей застосу-

вання методології Е. Гусерля, виокремлення типів феноменології релігії 

(К. Ю. Блеєкером, Д. Алленом, У. Кінг, Д. Коксом).  
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Безліч визначень, підходів, способів типізації феноменології релігії до-

зволяє говорити про неї, як про теоретичну школу, а, швидше за все, як про 

дослідницьку методологію, що передбачає застосування певних феноменоло-

гічних принципів. Зрештою, доконечним є висновок, що феноменологія релі-

гії є тим, чим її вважає дослідник, який називає себе (або – як у випадку з 

Р. Отто – справедливо називаємо ми) прибічником феноменологічного аналі-

зу. Напевно мають рацію твердження – погодимося в цьому з A. Бронком – 

що нині не існує жодної теорії, що дає адекватне тлумачення різноманіття та 

складності релігійних феноменів, типів релігійного досвіду й основних релі-

гійних ідей, описаних феноменологією релігії. Водночас є підстави вважати її 

системним описом і погодитись із Дж. Коксом у виокремленні основної риси, 

за якою завжди можна розпізнати феноменологію релігії та вирізнити її серед 

інших перспектив: вона розглядає релігію саму по собі, а не як епіфеномен, 

похідну від інших сутностей. До того ж, необхідність попередньої реконст-

рукції світу віруючого була збережена в ній майже наскрізно  (зокрема, у не-

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

новаторській роботі Ґ. ван дер Леува), і є практично інваріантною рисою лі-

тератури з феноменології релігії, завдяки якій і з'являється доробок 

Н. Смарта. 

Слушним є висновок Н. Смарта про те, що на відміну від класичної фе-

номенології, яка  піклувалася синхронічним і статичним  (і це доречно в пев-

них межах), сучасні феноменологи релігії прагнуть подолати принциповий 

аісторизм своєї методологічної програми, дослідити "патерни мінливості" 

(які прагнуть бути синергетичними). Саме цим пояснюються інтенсивні зу-

силля, що мають місце в останні десятиріччя, об'єднати феноменологічний та 

історичний підходи в дослідженні релігії. До того ж, дослідження мінливості 

релігійних феноменів залежно від соціальних, суспільних, економічних або 

політичних обставин, зміцнює зв'язки феноменології релігії з антропологіч-

ними (етнорелігієзнавчими) течіями в релігієзнавстві. Н. Смарт акцентує ва-

гомість для феноменології релігії антропології Л. Леві-Брюля, К. Леві-

Строса, К. Гіртца, В. Тернера й інших. 

У підрозділі 2.2. "Місце Н. Смарта в загальній традиції наукового 

вивчення феноменів релігії: методологічний агностицизм" проаналізова-

но релігієзнавство Н. Смарта як блискуче продовження феноменологічної лі-

нії в дослідженні релігій. Звернення до досліджень, що намагаються визначи-

ти місце Н. Смарта в розгортанні різних етапів (чи типів) феноменології релі-

гії, свідчить про існуючі зарахування його як до дескриптивної (Ч. Кортні), 

так і історико-типологічної феноменології (С. Твіс і У. Консер); як до неофе-

номенології (В. О. Сарапін, О. І. Рахманін), так і до феноменології постмоде-

рну (Х. Курувачіра, Е. Тайване). До того ж показово, що сам Н. Смарт виді-

ляє у своїх працях декілька типів феноменології: діалогічну, кроскультурну, 

діалектичну (яка згодом позначається як типологічна), дескриптивну, істори-

ко-типологічну, спекулятивну.  
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Викладаючи суть своєї феноменологічної позиції, Н. Смарт найбільше 

віддає належне й апелює до таких дослідників як Р. Отто (кінцеву формулу 

священного якого вважає вдалою, але неспроможною охопити весь досвід), 

Ґ. ван дер Леува (широко спираючись на його феноменологію, проте вбачаю-

чи брак класифікації типів релігійних змін), М. Еліаде (високо оцінюючи йо-

го доробок, проте вважаючи його пояснювальну схему обмеженою, орієнто-

ваною лише на богоспрямовані релігії) і багатьох інших. 

Привабливість метода Н. Смарта полягає в тому, що він відсторонюєть-

ся від методології есенціалізму, спрямованої на встановлення сутності релігії, 

а також від функціоналізму, що пояснює релігію через її функції, пропоную-

чи тим самим особливий варіант феноменологічного підходу, спрямований 

на розкриття буття релігії через звернення до первинних джерел людського 

досвіду та вірувань (і це відповідає методологічним настановам феноменоло-

гії). Його підхід характеризується відмовою покладатися на абстрактні раціо-

нальні визначення, і це наближує його до традиції англосаксонського праг-

матизму.  

До того ж, ми знаходимо в Н. Смарта вагомі зрушення у змалюванні іде-

алу прийдешньої релігії. І цей доробок є цінним як для феноменології, так і 

філософії релігії. Адже є підстави вважати, що, як, скажімо, філософія куль-

тури має своїм завданням змалювання ідеалу прийдешньої культури, так і фі-

лософія релігії (погодьмося в цьому з пропозиціями щодо її конструктивного 

вивчення О. В. Сарапіна) повинна мати предметом вивчення можливу, ідеалі-

зовану релігію. І це суголосно також завданню феноменології, об'єктом якої є 

сутність, тобто ідеальний умоосяжний зміст явищ, що схоплюється шляхом 

вбачання сутності. 

Акцентування Н. Смартом позиції методологічного агностицизму (влас-

ний термін Н. Смарта) відбувалося в ситуації резонансних дебатів щодо під-

ходу М. Еліаде, а також на противагу методологічному атеїзму тих дослідни-

ків (наприклад, Д. Вібе, Р. Сігала й інших), які вбачали в залученні теології 

до вивчення релігії можливість його "зараження". Ця позиція була певним 

компромісом і вигідно відрізнялася як від переконань У. Бреде Крістенсена, 

що всі релігійні явища слід судити за західними, християнськими стандарта-

ми, так і гасла П. Бергера – розпочати наш пошук від світського й атеїстич-

ного посилання. Останні підходи призводили лише до висновків, заплямова-

них упередженістю. Агностична відправна точка у вивченні релігій полягає у 

видаленні "божественного" з рівняння, що визначає сутність релігії. При 

цьому ми твердо зберігаємо його в думці; ми беремо трансцендентне в дуж-

ки, але не нехтуємо ним. Інакше вчений опиняється у складному становищі, 

засновуючи свій предмет вивчення на власних стандартах, і таким чином су-

дячи про нього. 

Третій розділ "Специфіка феноменологічного підходу Н. Смарта: 

основні концепти" присвячено осмисленню тих концептів (які здебільшого 

позиційовані та введені до наукового обігу самим Н. Смартом), що найкраще 

презентують провідні риси його феноменологізування. 



 

 

11 

У підрозділі 3.1. "Структурована емпатія та типологічна феномено-

логія як основоположні принципи феноменологічного аналізу релігії" 
аналізуються феноменологічні процедури, акцентовані Н. Смартом як найва-

жливіші. Це, по-перше, структурована емпатія, як спроба описати релігійні 

феномени такими як вони є, без урахування наших власних пресуппозицій 

щодо них, і, по-друге, феноменологічна типологія, яка включає в себе систе-

матичну типологію форм релігійної віри та практики. Можна погодитися з 

Ч. Кортні, що, очевидно, ці принципи, так описані,  не можуть застосовува-

тися до тлумачення релігійних текстів. Однак вони пропонують цінні наста-

нови. 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 ем-

патії нагадує дослідникові, що, принаймні, на попередніх етапах текст будь-

якої релігійної традиції має інтерпретуватися в межах світогляду його автора. 

Тут дослідник образно шукає можливість увійти всередину реальності конс-

трукту 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.  

Таким чином, при інтерпретації тексту феноменологічно спрямований 

аналітик має прагнути до "кроку у взутті автора" (улюблена метафора 

Н. Смарта) і прибічників певної традицій, поважаючи їхні цілі, і вчування 

в них (емпатія), а на додаток до цього – до аналізу формальніших аспектів 

роботи, таких як повторювані конструкції і патерни в організації інформа-

ції (типологія). 

Підрозділ 3.2. "Аналіз типів релігійного досвіду і концептуалізація 

поняття "experiencing as"" містить дослідження Смартового розуміння 

специфіки і типології релігійних досвідів. Хоча у пізніх своїх працях 

Н. Смарт посилатиметься на досить велике різноманіття релігійних досвідів 

(наприклад, візіонерського, досвіду навернення, шаманського досвіду), по-

при це залишається враження їхньої додатковості, а центральний акцент на 

подвійності полюсів містичного й надприродного не змінюється від першо-

го до самого останнього з його творів. Цей ключовий  контраст між нумино-

зним і містичним типами релігійного досвіду (також позначений 

Н. Смартом як контраст між пророчим і споглядальним полюсами) вказує 

на перший із них, як такий, що призводить до поклоніння, і пов'язаний із 

вираженим почуттям певної дистанції між вірянином і об'єктом поклоніння. 

І другий, пов'язаний із претензіями на близькість або справжню єдність, що 

мають місце в різних, часто разюче відмінних релігіях (наприклад, у хрис-

тиянстві й індуїзмі), або в різних "доктринальних схемах".  

Поряд із поняттям досвіду Н. Смарт вживає також термін "experiencing" 

(який, наслідуючи В. І. Кебуладзе, ми перекладаємо як "досвідчування"), що 
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етимологічно позначає досвід у його перебігу. Акцентування процесуальнос-

ті досвіду, або досвідчування, засвідчує суголосність ідей Н. Смарта німець-

кій феноменології. Звернення до епістемологічної ідеї "experiencing as" (що є 

рецепцією певних ідей Дж. Хіка і, зрештою, сходить до концепції "бачення 

як" Л. Вітгенштайна) презентує ті процеси (або шляхи), у яких релігійна фак-

тичність (побачена в певному аспекті, як певне споглядання світу) досвідчу-

ється як така, що має особливий характер і смисл. Ми бачимо що через як, і 

це як випереджає що; процес досвідчування з необхідністю включає в себе 

інтерпретаторську діяльність. 

У підрозділі 3.3. "Теорія "суперімпозиції" у феноменології релігії Ні-

ніана Смарта" презентується ще одне важливе поняття з когорти Смартов-

ських ідей – поняття накладання ("superimposition"). 

Н. Смарт запобігає до поняття суперімпозиції, позначаючи ним те, що 

деякі настанови або цінності накладаються на певні феномени; наприклад, 

бачення роботи як форми молитви. Адже саме цей підхід виражено в бене-

диктинській тезі "laborare est orare" (працювати – значить молитися). Це 

поняття, зокрема, вагоме в контексті аналізу "накладання" морального дис-

курсу на релігійний, або розгляду як ритуалу дії, що спочатку не мала риту-

ального значення. 

Смартове розуміння суперімпозиції як реінтерпретації світської діяль-

ності в релігійних термінах, можна розглядати як певну версію ідей 

Дж. Хіка про те, що весь досвід, у тому числі й розуміння трансцендентно-

го, включає в себе інтерпретацію і є "процесом", "досвідчуванням як" 

("experiencing as"). Це не є судженням про просту "додатковість" духовної 

інтерпретації, як подекуди стверджують опоненти Н. Смарта, а вказівкою 

на те, що релігія справді змушує нас до сприйняття світу "як". Водночас 

можна казати про вірогідну "невимовність" – подібно містичному – нерелі-

гійного суб'єктивного досвіду. Н. Смарт називає це "перформативною тра-

нсценденцією". 

У підрозділі 3.4. "Ідея "розгалуженої інтерпретації", насамперед, дос-

ліджено слушний термін розгалуження або раміфікації ("rаmified"), що роз-

винений Н. Смартом у праці "Інтерпретація і містичний досвід". 

Н. 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 ро-

згалуження", тобто за ступенем залежності цих понять від доктринальних схем 

тієї релігійної традиції, у якій перебуває носій цього досвіду. Аналізуючи фе-

номен містицизму, Н. Смарт бачить відмінності не в самому досвіді, а в досві-

дчуванні, у тому, як містичний досвід інтерпретується. Висновки Н. Смарта 

засвідчують, що чим вищий ступінь раміфікації, тим менш гарантованою є 

адекватність відображення релігійного досвіду в описі, у який інтегровані по-

няття. Крім того, варто проводити розрізнення поміж інтерпретацією релігій-

ного досвіду його носієм (автоінтерпретація) та інтерпретацією цього досвіду 

ззовні, із чужого погляду (гетероінтерпретація). 
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Зрештою Н. 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 пізнаємо проблему тетралеми в її традиційному вигляді, який ві-

домий нам ще з часів поеми Парменіда та книги "Чому Бог став людиною?" 

Ансельма Кентерберійського. 

Цілком зрозуміле прагнення Н. Смарта шукати якісь гетероінтерпретації, 

які б збіглися з низьким ступенем автоінтерпретації. Таким чином, може бути 

досягнуто узгоджений феноменологічний опис, що відповідає певним тради-

ціям, і це сприятиме спробі відокремити досвід від інтерпретації. 

Основним завданням четвертого розділу "Типологізація релігійних 

феноменів у формі вимірів у моделі релігії Н. Смарта" є безпосередній 

аналіз специфіки репрезентованих Н. Смартом вимірів релігії та спроба про-

слідкувати, як і навіщо модель релігії доповнюється поняттям фокусу. 

Підрозділ 4.1. "Еволюція поглядів Н. Смарта щодо основних вимірів 

релігії і світоглядів" наочно демонструє розвиток ідей Н. Смарта стосовно 

багатовимірної моделі релігії. Аналіз текстів Смартових праць свідчить про 

певну еволюцію його поглядів на модель релігії й можливості її вивчення. 

Зокрема ним виокремлюється різна кількість її вимірів (поступово збільшу-

ється їхня кількість), постійно уточнюються їхні назви та змінюється наголос 

у визначенні можливості домінування певного виміру. 

Догматичний (доктринальний) і філософський вимір постає у Н. Смарта 

як той аспект релігії, у якому вона виражає себе у відносно абстрактних і фі-

лософських термінах. Це той інтелектуальний компонент релігій, що забез-

печує їхню "інкапсуляцію", є віроповчальною складовою, тобто власне фор-

мулюванням певної традиції. Н. Смарт аналізує деякі функції доктрин (або 

філософських схем), що мають місце в різних релігіях (поведінкову, описову, 

функції примирення й ідентифікації, респонсивну й наукову функції). 

Міфічний або наративний вимір є у Н. Смарта характеристикою релігій 

як таких, що мають історії. Він описує міф не як належне, тобто не як взірець 

для наслідування невидимого світу, а як його пояснення, його імпліцитну 

референцію. Не вважаючи справедливою якусь одну з версій сутності міфу, 

Н. Смарт пропонує досить широкий погляд на міфи та священні історії, хара-

ктеризує функції наративу (бути сценарієм для ритуальних дій, пояснити по-

ходження, вказати шлях до порятунку, змалювати важливість любові в світі 

тощо). Інтерес Н. Смарта до символізму й міфології відповідає тим зрушен-

ням у філософії релігії, які відбуваються під впливом пізнього Вітгенштайна, 

і пов'язані з експлікацією різних функцій мови. 

Етичний і правовий вимір охоплює різні правила й закони, які випли-

вають із наративного й догматичного аспектів кожної традиції. Адже голов-

ною рисою наративів, за Н. Смартом, є їхня "етична дотичність", яка перед-

бачає наявність настанов, імперативів (наприклад, десяти заповідей у хрис-
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тиянстві). Н. Смарт солідаризується з філософською тезою про автономію 

етики, зосереджуючись на вагомості ідей Канта, проте робить висновок що-

до переваги "м'якого нерелятивізму", що імпульсує терпимість визнання ос-

новних прав людини, і бажаність плюралістичного суспільства, що свідомо 

сприяє та практикує недогматичні форми релігійної освіти. Це відповідає 

ідеям типового західного лібералізму і є по суті схваленням ліберального 

протестантизму. 

Ритуальний і практичний вимір відображає маніфестацію віри і стосуєть-

ся, насамперед, актів поклоніння, молитов, проповідей, жертвоприношень, ме-

дитацій тощо. Загальною особливістю ритуальних дій, як перетвореної субс-

танції, є "інтеріоризація міфічного виміру". Н. Смарт не обмежує ритуал релі-

гійною діяльністю, характеризуючи його як стан буття соціального як такого, 

а також як дії, пов'язані з певними перформативними актами (благословенням, 

хвалою, прокляттям, освяченням, очищенням) і формальними патернами по-

ведінки. Він розгортає поняття "перформативного акту" (запозичене у Дж 

Остіна) як більш загальної категорії, ніж ритуал; "зарядженої історії" ("charged 

story"), як більш загальної категорії, ніж міф; і "певного роду заряду" ("a certain 

sort of charge") як більш загальної категорії, ніж "священне". Найважливішими 

формами ритуалу Н. Смарт називає зосереджений, або фокусований (focused) 

ритуал, присвячений священним істотам, і ритуал використання (harnessing), 

або йогічний ритуал, у якому патерни поведінки використовуються як частина 

процесу самовдосконалення, що прагне досягнення вищих станів свідомості. 

Досвідний і емоційний вимір характеризує суб'єктивний аспект релігій, 

те, що відбувається всередині людини, ті інтенсивні переживання, які ми бе-

ремо до уваги як приватне підтвердження віри людини. Н. Смарт розглядає 

сутність досвіду як одного із найважливіших формотвірних вимірів релігії, 

указуючи на вагомість суб'єктивного досвіду та релігійне значення деяких 

життєвих досвідів. 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"). Еволюція його погля-

дів на модель релігії позначилась, насамперед, на ставленні до досвідного 

виміру релігії. Якщо в ранніх працях відчутний наголос на досвіді, як голов-

ному вимірі релігії, то згодом Н. Смарт не віддаватиме перевагу жодному з 

вимірів. 

Соціальний і організаційний вимір це живе втілення кожної релігії та її 

послідовників в інституційній структурі й ієрархії; він є тим аспектом віри, 

що маніфестує себе у суспільстві і соціальних організаціях. Н. Смарт про-

понує широкий огляд соціального виміру, насамперед, шляхом розгляду рі-

зних релігійних постатей, конфігурацій релігійних громад, феномена черне-

цтва та монастирських систем, проблеми взаємин релігійної і світської вла-

ди. Він спирається, насамперед, на роботи в галузі соціології й антропології 

релігії, але й намагається змалювати ширші перспективи, і вийти за їхні ме-

жі у феноменологію. 
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Матеріальний і художній вимір презентує фізичні форми оприявнення ві-

ри. Цей аспект релігії виявляє матеріальні форми, такі як храми, художні твори, 

реліквії, спеціальне вбрання і місця паломництва. На "матеріал" як сьомий еле-

мент релігії, Н. Смарт вказує у своїх пізніх працях, беручи до уваги факт існу-

вання релігійних артефактів, мистецтва, музики, місць богослужіння, будівель, 

символів, тотемів, мощів, які підвищують відчуття надприродного. Показовим є 

порівняльний аналіз значущості цих феноменів у різних релігіях і наголос на 

подібності структури, яка проходить крізь художні, міфічні й ритуальні виміри. 

Політичний та економічний виміри утворені різноманіттям політичних та 

економічних стратегій і їхніх наслідків, які здебільшого присутні у всіх тради-

ціях. Н. Смарт наводить численні приклади поєднання політико-економічного 

простору й релігії (навіть якщо таке поєднання відносно вільне); коли релігія 

стає державною, то відстоювання певних ортодоксальних доктрин (як, зокре-

ма, православ'я на християнських Соборах) є також проблемою політичною. 

Політичний вимір у моделі Н. Смарта досить тісно пов'язаний із ритуальним, 

адже ритуал може бути формалізованим для служіння національним чи полі-

тичним цілям.  

Важливо зазначити взаємозалежність цих вимірів і те, що хоча всі, або 

майже всі, із перелічених аспектів присутні у всіх світових релігіях, акцент 

на тому чи іншому аспекті може варіюватися, навіть у межах однієї релігії. 

Можна навести численні приклади, які свідчать про евристичну цінність 

і інструментальне значення цієї моделі релігії. Так, Ж. Курувачіра залучає 

восьмивимірну модель Н. Смарта для аналізу квазі-релігій; Д. Кеоун аналізує 

буддизм з погляду семи вимірів моделі Н. Смарта; Ф. Вейлінг зазначає кори-

сність цієї моделі для опису та порівняння всіх релігійних традицій, і особли-

во – найвпливовіших релігій, історія яких добре відома; Алан У. Блек демон-

струє, як можна використовувати ці ідеї для аналізу саєнтології тощо. 

У підрозділі 4.2. "Історичні" та "параісторичні" виміри в моделі ре-

лігії Н. Смарта" модель релігії Н. Смарта характеризується в контексті ана-

лізу категорій історичне/параісторичне. Перші три виміри (доктринальний, 

міфічний, етичний) Н. Смарт називає "параісторичними", а решту (ритуаль-

ний, досвідний, соціальний, матеріальний, політичний, економічний) – "істо-

ричними". Якщо історичні виміри можна вивчати емпірично, то параісторич-

ні занурюють нас у царину віри і віровчень, вимагаючи діалогу та співучасті. 

Виходячи за межі історії, дослідник шукає параісторичної інтерпретації. Від-

так ці категорії (історичне – параісторичне) характеризують стосунки між 

описовим або "науковим" дослідженням релігій і пошуком істини (пошуком 

рішень про істинність претензій релігії). Описове дослідження релігії, за 

Н. Смартом, має логічний пріоритет щодо пошуку істини (її не можна шука-

ти без розуміння); отже фокус дослідження спрямований на розуміння. Вод-

ночас, дослідник релігії, не обмежуючись лише описовим розумінням і по-

шуком інформаційної насиченості, має вступити в діалог із параісторичними 

претензіями релігій і нерелігійних поглядів. 
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Підрозділ 4.3. "Методологічне значення поняття релігійного фокусу, 

що трансцендує виміри релігії" розгортає тезу Н. Смарта, що оскільки вио-

кремлені ним виміри не дають змогу провести виразну демаркацію між релі-

гійним і секулярним (оскільки стосуються також і світських світоглядів), то-

му для відокремлення релігійного від нерелігійного варто вдатися до поняття 

сутнісного трансцендентального фокусу. 

Н. Смарт пропонує використовувати термін "фокус" замість понять 

"трансцендентне", "гранична реальність" тощо. Він не заперечує роль понят-

тя трансцендентного, але в пошуках терміну для позначення феноменологіч-

них об'єктів релігійної практики (досвідчування) і досвіду він надає "перева-

гу терміну "фокус" ("focus"), почасти тому, що він має множину ("foci"), у 

той час як поняття "граничне" ("the ultimate") не може надто природно вжи-

ватися у множині, до того ж він не несе ніякого онтологічного навантаження. 

Наголошуючи на тому, що кожна релігія має певний фокус, у напрямі 

якого варто спрямовувати поклоніння й інші аспекти ритуалу, чи не найбі-

льшу увагу Н. Смарт приділяє аналізу фокусу богослужіння або поклоніння 

(focus of worship), що лежить в засновку цілого ряду основних релігій. Харак-

теризуючи феномен фокусування, він апелює до понять "вираження" та "про-

яв" релігійних сутностей, що наближує його позицію до ідей засновника не-

офеноменології релігії Ж. Ваарденбурга, із ім'ям якого пов'язаний перехід від 

вивчення релігійних явищ до аналізу інтенцій і суб'єктивних значень. 

Вважаємо можливим не погодитися з висновками Дж. Кокса про недо-

речність для академічного вивчення релігії використання ідей Н. Смарта що-

до розуміння "релігії як трансцендентально фокусованої". Адже феноменоло-

гія, хоча й намагається, на думку 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 мож-

ливостей і дійсностей. Вийшовши у своєму вивченні з трансцендентального 

поля досвіду до виявлення апріорної сутнісної структури свідомості, фено-

менолог релігії може отримати абсолютно трансцендентного Бога (або, як у 

Н. Смарта – фокус, що трансцендує виміри релігії), але як смисл, конститу-

йований свідомістю. Отже, якщо ми зрозуміємо смартівську ідею Фокусу як 

полюс трансцендентальної суб'єктивності, як вічну ціль усіх пізнавальних, 

моральних, ціннісних, практичних прагнень людини, то не буде ніяких підс-

тав відкинути її як суто теологічну проблему. 

                                                 ВИСНОВКИ 
Фундаментальний факт сутнісної та сюжетної амбівалентності різних 

форм феноменології релігії зумовлює необхідність виокремлення окремих 

етапів (типів) її розвитку, серед яких чи не найвиразнішими є описова, кла-

сична й герменевтична феноменології релігії. Водночас у спробі виявлення 

того наративного контексту, у якому виникла феноменологічна позиція 

Н. Смарта, ми маємо зважати на позицію К. Ю. Блеєкера (якої дотримується 

й О. М. Красніков, і яка є вагомою для зрозуміння ідей Н. Смарта), у якій, 

поряд з описовою, виокремлюється типологічна феноменологія, а також фе-
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номенологія як науковий метод, що використовує правила epoché, ейдетич-

ного бачення тощо. В ідеях Н. Смарта можна відчути концептуальне відлун-

ня багатьох сюжетних ліній феноменології релігії. 

Запроваджений Н. Смартом методологічний агностицизм питомо по-

сприяв тому, що ідея, згідно з якою вчені мають прийняти нейтральний, ві-

льний від оцінювання підхід щодо вивчення релігій і обмежувати своє за-

вдання описом, класифікацією та порівнянням релігійних явищ, стала домі-

нувати в релігієзнавстві. Методологічний агностицизм дозволив Н. Смарту 

класифікувати подібності між світовими релігіями, без необхідності зверта-

тися до певних стандартів або атеїзму. 

Радикально плюралістичним тезам (наприклад, Дж. Хіка) про релігійну 

єдність або паритет між кожною з основних світових релігій, що стосується 

їхньої сотеріологічної й етичної ефективності, Н. Смарт протиставив теорію 

взаємодоповнення й майбутньої конвергенції релігій. У цьому зв'язку симво-

лічною є його характеристика  свого віросповідання як "буддійсько-

епіскопального". Прикметним є пошуки ним чогось віддалено схожого у всіх 

релігіях, що неможливо точно визначити, хіба що вдатися до поняття "ро-

динної схожості" Л. Вітгенштайна. 

На відміну від класичної феноменології релігії, яка досліджує синхроні-

чне та статичне в релігії – її універсальних архетипів (у цьому простежувався 

імпліцитний структуралізм у його сосюрівському варіанті, що виключав су-

місність двох хронологічних аспектів: одночасності й послідовності), 

Н. Смарт намагається досліджувати "патерни мінливості", прагнучи подолати 

принциповий аісторизм, поєднавши феноменологічний та історичний підхо-

ди у вивченні релігії. Усе помітнішим у його працях стає вплив тих структу-

ралістських і постструктуралістських настанов, у яких акцентується феномен 

динамічної синхронії та внутрішньої спонтанності змін (особливо проголо-

шеного Р. Якобсоном принципу "інтерпенденції" синхронії й діахронії, тобто 

їхнього нерозривного зв'язку, співіснування стану системи та її змін). Тому, 

імовірно, найточніше його статус у дослідженні релігії можна визначити як 

історико-типологіста (пам'ятаючи про специфіку позиційованої ним типоло-

гічної феноменології, якій має передувати емпатичне бачення). 

Водночас завдання Н. Смарта цілком відповідає основним спрямуван-

ням класичної феноменології релігії – побудова феноменологічної моделі ре-

лігії. Хоча при цьому він прямо не використовує метод Е. Гусерля, проте 

трансценденталістська тенденція в розумінні релігійної свідомості, інспіро-

вана Гусерлем, була очевидною. Найважливішими положеннями концепції 

Н. Смарта є виокремлені ним основоположні принципи феноменологічної 

процедури щодо аналізу релігій: cтруктурована емпатія та типологічна фено-

менологія, у якій феномени релігії системно організуються відповідно до 

форм або вимірів релігії. Акцентована Н. Смартом процедура ідеальної типі-

зації передбачає можливість розуміння як синхронічних (інваріантність яких 

невіддільна від варіабельності) так і діахронічних (уписаних у самий центр 

синхронії) типів релігійних досвідів, символів, патернів реакцій тощо. 
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Постійно повторюваний подвійний патерн нуминозного й містичного 

досвідів є наскрізним для Н. Смарта і постає як укорінений у структурі люд-

ської психіки. Проте, вважаємо, що його подвійна типологія релігійного дос-

віду є дещо спрощеною та потребує певної модифікації. 

Найбільшої ваги, особливо для викладання релігієзнавчих дисциплін, 

для експлікації релігії як світогляду, має типологізація релігійних феноме-

нів у формі виокремлених Н. Смартом вимірів – досвідного, міфічного, док-

тринального, етичного, ритуального, соціального, матеріального, політич-

ного й економічного. Ці виміри якнайкраще репрезентують модель релігії, 

варіюються за важливістю, але майже завжди присутні як у теістичних, так і 

нетеістичних релігіях; саме вони здебільшого визначили основні теми філо-

софії релігії. 

Філософський, міфічний і етичний виміри є внутрішніми відносно віру-

ючих, а всі решта – зовнішні. Інакше кажучи, поділяючи позиції Н. Смарта, 

зовнішні виміри є історичними, і тому їхнє вивчення досить просте для сто-

роннього бачення, у той час як внутрішні  є параісторичними та вимагають 

фактичної співучасті для того, щоб уможливити розуміння спостережувано-

го. Ці виміри не стільки забезпечують визначення релігії, скільки дають відп-

равну точку для початку  її вивчення. 

Якщо для ранніх праць Н. Смарта є характерним акцент  на релігійному 

досвіді, як головному вимірі релігії, то згодом він переосмислює релігійний 

феномен, руйнуючи колишню парадигму, згідно з якою суттю релігії є дос-

від святого, і не надаючи більше первинного значення жодному з вимірів 

релігії, оскільки важливість кожного з них (у тому числі й досвідного вимі-

ру) може варіюватися навіть у межах різних історичних фрагментів однієї 

релігійної традиції. Ідея динамічної взаємодії елементів релігії, означена як 

діалектична феноменологія, тематизує аспект досвідчування, процесуально-

сті й мінливості виражень і проявів релігії, а також важливості усвідомлен-

ня тісної взаємодії всіх її елементів. 

У перспективі Смартової багатовимірної моделі (на відміну від універ-

сальних моделей класичної феноменології) релігія перетворюється зі схо-

вища архетипних цінностей на динамічний, плинний і цілком сконструйо-

ваний культурно-історичним тлом феномен, досвід у його перебігу, природу 

якого Н. Смарт намагається осмислити з погляду феноменології. Вважаємо, 

що концепти досвідчування (переживання досвіду), "experiencing as" і супе-

рімпозиції (накладання ціннісних настанов на певні феномени), розглянуті в 

контексті аналізу джерел динамізації особистісних станів релігійної свідо-

мості, є найважливішими й евристично цінними поняттями в репертуарі 

оригінальних ідей Н. Смарта. 

Н. Смарту належить заслуга у формулюванні проблеми відношення міс-

тичного досвіду та його інтерпретації, а також акцентування того, що понят-

тя, що використовуються в описі містичного досвіду, розрізняються "за сту-

пенем раміфікації", тобто за рівнем залежності від доктринальних схем пев-

ної релігійної традиції. Евристично цінними є рекомендації Н. Смарта про 
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необхідність для формулювання феноменологічних суджень іти шляхом ви-

користання описових понять низького рівня раміфікації. 

Зрештою Н. Смарт поєднує дві, сказати б, несумісні методологічні на-

станови: прагнення до наукової точності інтерпретації й емпатичний метод 

(останній передбачає звернення не лише до структурної емпатії, а й до істо-

рико-типологічних процедур). 

Нині, коли основні положення теорії секуляризації більшістю дослідни-

ків визнані помилковими, актуалізується дослідження Н. Смартом феномена 

трансцендентного, що отримав титул Фокусу. Є підстави визначити методо-

логічну цінність терміну "фокус" віри (або поклоніння), що постає поруч із 

поняттями "трансцендентне", "гранична реальність", "граничний інтерес", 

"позамежне", проте не має онтологічного навантаження. Апеляція до понять 

"вираження" і "прояв" релігійних сутностей при характеристиці феномена 

фокусування наближує позицію Н. Смарта до ідей неофеноменології.  

Без перебільшення можна наголосити, що Нініан Смарт посів достойне мі-

сце серед класиків науки про релігію, а його творчість є продовженням основ-

них традицій феноменології релігії та потребує нових досліджень і перекладів. 
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                                           АНОТАЦІЯ 
Карнаухова Н. Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 

за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний уні-

верситет імені Тараса Шевченка, МОН України.– Київ, 2015. 

Дисертація присвячена аналізу феноменологічної моделі релігії Нініана 

Смарта, визначенню її евристичних можливостей і критичному осмисленню 

релігієзнавчих і філософських концептів, на яких вона ґрунтується. Здійснено 

аналіз основних форм феноменології релігії як наративного підґрунтя, на 

якому виникли ідеї Н. Смарта, та специфіки запропонованого ним феномено-

логічного підходу й дослідження типів релігійного досвіду, як такого, що 

здебільшого ґрунтується на методологічному агностицизмі. 

Аргументовано перспективність залучених Н. Смартом принципів стру-

ктурованої емпатії та типологічної феноменології, і концептів "досвідчуван-

ня", "суперімпозиції", "розгалуженої інтерпретації" для характеристики пе-

реживання релігійного досвіду як такого, що передбачає інтерпретацію. Дос-

ліджено трансформацію поглядів Н. Смарта щодо основних вимірів релігії 

(акцентування на діахронічній і синхронічній плинності релігійної фактично-

сті, патернах мінливості, динаміці взаємодоповнювальних елементів релігії) і 

деталізовано специфіку їхнього поділу на "історичні" (філософський, міфіч-

ний, етичний) і "параісторичні" (ритуальний, досвідний, соціальний, матеріа-

льний, політичний, економічний) виміри. Розкрито методологічне значення 

експлікованого Н. Смартом поняття релігійного фокусу й розуміння релігії як 

трансцендентально фокусованої, що оприявнює ключові для неофеноменоло-

гії концепти "вираження" та "прояву" людських інтенцій. 
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Ключові слова: феноменологія релігії, модель релігії, виміри релігії, 

структурована емпатія, типологічна феноменологія, досвідчування, суперім-

позиція, розгалужена інтерпретація, релігійний фокус. 

 

АННОТАЦИЯ 

Карнаухова Н. Л. Феноменологическая модель религии Ниниана 

Смарта. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.11 – религиоведение. – Киевский национальный уни-

верситет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2015. 

Диссертационная работа посвящена анализу феноменологической моде-

ли религии Ниниана Смарта, определению ее эвристических возможностей и 

критическому осмыслению религиоведческих и философских концептов, на 

которых она базируется. Осуществлен анализ основных форм феноменоло-

гии религии как нарративного основания, на котором возникли идеи 

Н. Смарта, и концептов "experiencing" и "суперимпозиция" для характеристи-

ки переживаний религиозного опыта, предполагающего интерпретацию. Ак-

центировано исследовательское внимание на идее "разветвленной интерпре-

тации" религиозного опыта и методологической ценности рекомендаций 

Н. Смарта относительно употребления описательных понятий низкого уров-

ня рамификации при формулировании феноменологических суждений. 

Исследована трансформация взглядов Н. Смарта на основные измерения 

религии (все возрастающее акцентирование синхронической и диахрониче-

ской изменчивости религиозной фактичности, паттернов изменений, динами-

ки взаимодополняюших элементов религии). Детализирована специфика их 

деления на "исторические" (философский, мифический, этический) и "параи-

сторические" (ритуальный, опытный, социальный, материальный, политиче-

ский, экономический) измерения. Раскрыто методологическое значение эксп-

лицированного Н. Смартом понятия религиозного фокуса и понимания рели-

гии как трансцендентально фокусированной, что выявляет ключевые для фе-

номенологии концепты "выражения" и "проявления" человеческих интенций. 

Дальнейшее развитие получило понимание эвристической ценности и 

инструментального значения многомерной модели религии Н. Смарта, кото-

рая может быть использована для анализа как религиозных феноменов, так и 

светских мировоззрений и обогащает феноменологию как технику структур-

ного анализа религиеведческих явлений. 

Ключевые слова: феноменология религии, модель религии, измерения 

религии, структурированная эмпатия, типологическая феноменология, 

опыт, experiencing, суперимпозиция, разветвленная интерпретация, религи-

озный фокус. 
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Thesis work for obtaining academic degree of Candidate of philosophical sci-

ences with a specialization in 09.00.11 – Religion Studies. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, MOES of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The thesis work is devoted to the phenomenological model of religion of Nin-

ian Smart, definition of its heuristic opportunities and critical re-evaluation of theo-

logical and philosophical concepts on which it is based. The author analyzed main 

forms of phenomenology of religion as a narrative background on which the ideas 

of N. Smart have emerged, and specific features of the proposed phenomenological 

approach and study of types of such religious experience which is mostly based on 

methodological agnosticism.  

The author gave reasons for prospects of principles of structured empathy and 

typological phenomenology which were involved by N. Smart, and for concepts of 

"experiencing", "superimposition", "extensive interpretation" for characteristics of 

experiencing of such religious experience which implies interpretation. 

The author studied the transformation of views of N. Smart concerning the 

main dimensions of religion (increasing emphasis on diachronic and synchronic 

fluidity of religious factuality, patterns of variability, dynamics of complementary 

elements of religion) and presented detailed specificity of their division into "his-

torical" (philosophical, mythical, ethical) and "parahistorical" (ritual, experiential, 

social, material, political, economic) dimensions. The author also found out the 

methodological value of the concept of religious focus, explicated by N. Smart, 

and understanding of religion as transcendentally focused one that reveals key con-

cepts of "expression" and "manifestation" of human intentions for the neo-

phenomenology. 

Key words: phenomenology of religion, model of religion, dimensions of re-

ligion, structured empathy, typological phenomenology, experiencing, superimpo-

sition, extensive interpretation, religious focus. 

 


