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Феномен релігії 
у соціогуманітарному знанні 

Питання сутності релігії здавна є
дискусійними. В результаті полеміки
сформувалось декілька основних під-
ходів щодо розуміння та визначення
релігії, а саме богословсько-теологіч-
ний, філософський, соціологічний,
психологічний та інші. Вони відрізня-
ються переважно за пояснювальним
принципом. Водночас всі підходи де-
якою мірою взаємопов’язані і, насам-
перед, через вплив одних на інші, ви-
користання тією чи іншою світогляд-
ною традицією окремих ідей своїх
опонентів тощо.

Істотний внесок у дослідження 
різноманітних аспектів даної проб-
леми внесли такі російські та вітчиз-
няні вчені, як С. Алексєєв, В. Бабкін,
Г. Дж. Берман, М. Козюбра, О. Костен-
ко, В. Нерсесянц, А. Сухов, Д. Угри-
нович, С. Токарєв, М. Андріанов,
А. Колодний, А. Полешко та ін.

Мета цієїї статті полягає у дослі-
дженні тих можливостей, які пропо-
нує релігія для людини, для культури
нашої епохи, яка змінює не тільки сві-
домість людей та умови їхнього існу-

вання у світі, але й сам світ. Тому не-
обхідний серйозний аналіз антропо-
логічних та онтологічних причин іс-
нування релігії, її культурологічних
можливостей.

На відміну від теології для філо-
софії характерне критичне ставлення
до всіх явищ дійсності, в тому числі
й релігії. Богословсько-теологічний
підхід здійснюється на основі спри-
йняття релігійного вірування як пер-
винної і безумовної істини в рамках
релігійного досвіду. Філософія ж ви-
магає вийти за межі цього досвіду 
і розглядати релігію з позиції розуму і
напрацьованої нею та іншими наука-
ми методології дослідження.

Одним із головних завдань філосо-
фії, як відомо, є розроблення світогля-
ду, який відповідає сучасному рівню
науки, історичній практиці та інтелек-
туальним потребам людини.

Здійснюючи аналіз ступеня розроб-
лення проблеми, слід зазначити, що
релігія була об’єктом філософського
розгляду протягом усього свого існу-
вання, свого розвитку. Ступінь, рівень

314



розроблення її проблем у різні епохи,
в різних країнах, у різних філософів
не був однаковим.

Мають певну наукову та пізнаваль-
ну цінність, право на життя положен-
ня і висновки щодо релігії, які містя-
ться у багатьох філософських працях
Демокріта, Т. Гоббса, Б. Спінози,
П. Гольбаха, І. Канта, Г.-В.-Ф. Гегеля,
Л. Фейєрбаха, Ж. Меньє, Вольтера,
В. С. Соловйова, М. О. Бердяєва,
С. Л. Франка, К. Маркса, Ф. Енгельса,
Г. В. Плеханова та інших мислителів.

В Україні зародження філософ-
ських основ пізнання релігії припадає
на XIX століття.Воно пов’язане з імена-
ми М. Драгоманова, О. Потебні, І. Фран-
ка, П. Юркевича, М. Грушевського та ін.
Раніше до своїх оцінок релігійного
феномена неодноразово звертався 
Г. Сковорода. Зрозуміло, що цими ви-
датними творцями філософії їх пере-
лік не завершується.

Як справедливо стверджує Л. М. Ми-
трохін, є, щонайменше, дві причини,
що пояснюють інтерес філософії до
релігії:

– по-перше, неможливо зрозуміти
специфіку релігії, її соціальні функції
та механізм їх дії, не здійснивши до-
слідження «кінцевих» (тобто соціаль-
но-онтологічних) основ релігійного
культу, поведінки, віри. А це виключ-
но прерогатива філософської науки.
Не випадково до релігії незмінно була
прикована увага найбільших творців
«науки наук»;

– по-друге, у релігійних уявленнях
і в узагальнених їх теологічних кон-
цепціях закарбований багатовіковий
морально-психологічний досвід, який
представляє особливу цінність для
філософських роздумів і насамперед
про проблему людини. Саме тому низка
філософських шкіл була тісно пов’язана
з християнською доктриною, і лише
згодом відокремилась від неї [1, с. 25].

Науковці можуть розглядати релі-
гію з суб’єктивно-ідеалістичної, об’єк-
тивно-ідеалістичної, діалектико-мате-
ріалістичної та інших позицій.

Головним у релігійній філософії є
вчення про ставлення людини до Бога
та Бога до людини. Практично воно
мало чим відрізняється від богослов-
сько-теологічних концепцій. Якщо
останні безперечно трактують догма-
ти священних писань, то релігійна
філософія піддає їх аналізу, здійснює
своє тлумачення.

Поряд із релігійною філософією
існує філософія релігії, в якій прева-
лює позитивна тенденція в оцінці ре-
лігії в житті людини і суспільства.
В рамках філософії релігії отримали
розвиток деїзм, який стверджує, що
хоча Бог і існує у світі у вигляді пер-
шопричини, однак після його створен-
ня рух світобудови здійснюється без
участі Бога, а також пантеїзм, який
відстоює тотожність Бога і Всесвіту.

У філософії релігії слід виділити
роботи Гегеля [2] та матеріалістичну
тенденцію, яскравим представником
якої був німецький філософ Л. Фейєр-
бах. У своїх працях «Сутність христи-
янства» і «Походження релігії» [2]
останній намагався довести, що люди-
на – початок, середина і кінець будь-
якої релігії, а Бог – це досконала і
могутня людина.

Більш розвинутою формою мате-
ріалізму, аніж антропологія Л. Фейєр-
баха, виступає діалектичний мате-
ріалізм.

Значний доробок у розуміння сут-
ності релігії з позицій матеріалістич-
ної діалектики внесено представни-
ками так званої марксистської школи.
К. Маркс, наприклад, у роботі «До кри-
тики гегелівської філософії права»
дає влучну філософську характери-
стику цього явища, говорячи, що
«релігія є самосвідомість і самовідчу-
вання людини, яка або ще не знайшла
себе, або вже знову себе втратила.
Але людина – не абстрактна істота,
яка десь поза світом живе. Людина –
це світ людини, держава, суспільство.
Ця держава, це суспільство породжу-
ють релігію, неправдивий світогляд,
бо самі вони – неправдивий світ. Релі-
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гія є загальна теорія всього світу, його
енциклопедичний компендіум, його
логіка в популярній формі, його спіри-
туалістичне point d’honneur (питання
честі), його ентузіазм, його моральна
санкція, його урочисте доповнення,
його всезагальна основа для заспоко-
єння і виправдання» [3, с. 384].

З цього та інших визначень релігії
класиками марксизму можна виокре-
мити ряд соціально-філософських
принципів аналізу цього феномена,
якими керуються і сьогодні науки з
суспільствознавства, а саме:

– у релігії немає «особистого».
Її витоки знаходяться в реальному бут-
ті. Для подолання релігійності необхід-
но створити таке буттєве становище,
яке б не породжувало будь-яких ілю-
зій. «Скасування релігії як ілюзорного
щастя народу»,– писав К. Маркс,– «є ви-
мога його дійсного щастя» [3, с. 385];

– релігія є частиною суспільної та
індивідуальної свідомості, фантастич-
ною формою відображення дійсності;

– релігія, як соціальне явище, має
історичну природу. Це означає, що да-
не явище є породження не вічних, а
перехідних соціальних умов;

– у результаті релігійності у свідо-
мості людей віддзеркалюються земні
сили, що набувають вигляду неземних;

– у релігійній свідомості світ, що
оточує людину, має реальну, земну і
нереальну, неземну основу;

– релігія – це певна система знань,
ідеологія, моральний і правовий ко-
декс, пласт культури, сфера для задо-
волення людей у період їх відчуження
від реального життя тощо.

Однак із позицій сьогодення, не все,
що напрацьовано марксистською нау-
кою, є істиною в останній інстанції.

Наприклад, марксистське вчення
виходило з того, що релігія, як істо-
ричне явище, має свій початок і свій
кінець, що вона помре своєю природ-
ною смертю [4, с. 112]. З автором цієї
ідеї можна посперечатися. Адже
однодумець Ф. Енгельса К. Маркс 
відзначав, що релігія сама по собі 

позбавлена змісту, її витоки знахо-
дяться не на небі, а на землі. Це ж під-
тверджує і відома теза К. Маркса про
те, що «релігійне почуття» саме є су-
спільним продуктом, сукупністю усіх
суспільних відносин [5, с. 265]. Зни-
щити ж перекручену реальність, вира-
женням якої є релігія, неможливо.
Труднощі, суперечності, через наяв-
ність, усунення, розв’язання яких зав-
жди розвивається будь-яке суспіль-
ство, живлять, як відомо, релігію.
Треба мати також на увазі, що крім
соціального, вона має гносеологічне
(пов’язане зі складністю самого про-
цесу пізнання дійсності) та психоло-
гічне (як індивідуальне для кожної
людини, так і характерне у цілому для
суспільства) підґрунтя.А воно є одвіч-
ним супутником людини, суспільства.
Слушним щодо доказу «вічності»
релігії є й зауваження німецького
релігієзнавця Д. Гольдшміта, який
писав: «Релігія існувала й існуватиме 
в усіх суспільствах в усі часи... Люди
потребують Бога, щоб ритуалізувати
свій життєвий шлях. Бог ніколи не
помре. Людина не дасть йому помер-
ти» [6, с. 8]. Заперечити цей висновок
неможливо, адже кращого символу,
ідеалу, аніж Бог, людство поки що для
себе не знайшло.

Релігійний феномен здавна роз-
глядався і багатьма конкретними нау-
ками так званого світського релігіє-
знавчого напряму – соціологією,
психологією, історією релігії тощо.
Підійти до такого розгляду було
непросто. Адже релігія на відміну від
інших об’єктивних явищ (предметів),
у зв’язку зі своєю особливою «боже-
ственною природою», вважалась «ір-
раціональною», недоступною для нау-
кового аналізу.Але революція тут від-
булась і не безуспішно.

Свого часу німецький соціолог 
М. Вебер започаткував вивчення ролі
протестантської етики в генезисі за-
хідноєвропейського капіталізму. Його
фундаментальна праця «Протестант-
ська етика і дух капіталізму» [7] викли-
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кала до життя цілу низку досліджень,
пов’язаних з аналізом «господарської
ролі» світових релігій, виявлення
соціальних функцій релігії, її місця в
культурі, а також сучасних форм релі-
гійності. Важливість появи соціоло-
гічного підходу до релігії полягає і в
тому, що сучасна теологія не відсторо-
нюється від соціології, а навпаки,
намагається взяти її на озброєння.
Відбувається соціологізація теології.
А отже, з’являється можливість світо-
глядного і теоретичного діалогу між
світською гуманістичною думкою і
різними течіями теології, а також від-
повідних спільних практичних дій.

У працях М. Вебера отримали
подальший розвиток ідеї та висновки,
які розробив французький мислитель
Е. Дюркгейм [8]. Так, останній вважав
релігію соціальним феноменом, який
практично сьогодні важко заперечити.
Загальні вірування, цінності та прак-
тичні життєві орієнтації релігії великий
учений розглядав як основу суспільно-
го організму, що дають можливість
соціуму функціонувати у вигляді пев-
ної цілісності. Саме тому призначення
релігії у такій же мірі, як і моралі та
права. Е. Дюркгейм вбачав у забез-
печенні нею соціальної рівноваги, яка
постійно порушується різними суспіль-
ними імпульсами і зрушеннями. Якщо
релігія не спроможна підтримувати
такий баланс, вона, на думку соціолога,
замінюється іншими релігійними утво-
реннями. Правда, зазначимо, що такий
висновок, очевидно, більш прийнятний
і важливий для демократичного су-
спільства. В антагоністичному суспіль-
стві релігія, а точніше церква, нерідко
виступає в ролі «служниці» експлуата-
торських класів і може на їхню користь
стримувати прогресивні зміни.Взагалі ж
розуміння Е. Дюркгеймом релігії як
інтегруючої сили та стимулятора су-
спільного розвитку (що також знай-
шло обґрунтування в його працях) –
це вагомий внесок у скарбницю ака-
демічного релігієзнавства та філо-
софської науки в цілому.

Релігія є не тільки соціальним, але
й психологічним явищем. Це важлива
складова внутрішнього емоційно-во-
льового і духовного життя віруючої
людини. Саме на цю сторону релігії
роблять акцент у своїх дослідженнях
представники психології релігії.

У психології релігії важливе міс-
це посідає психоаналітичний напрям,
представлений роботами З. Фрейда,
К. Юнга, Е. Фромма [9]. Так, у науко-
вих працях З. Фрейда висвітлені важ-
ливі питання побудови внутрішнього
світу особистості, її спонукань і пере-
живань, конфліктів між бажаннями і
почуттям обов’язку, розкритті причи-
ни душевних стресів, ілюзійних уяв-
лень людини про саму себе та її ото-
чення. В релігії З. Фрейд вбачав
«арсенал уявлень», що породжені
потребою зробити людську безпоміч-
ність менш болісною як для неї самої,
так і для суспільства.

На нашу думку, теоретичне розроб-
лення психологів релігії мають велике
значення в аспекті пізнання механізму
психологічного впливу цього явища
на соціум та людину. Загальновідомо,
що для стабілізації та еволюційного
розвитку суспільства потрібні певні
духовні, моральні та психологічні
засади. У непростий для України час –
у період кризових явищ в економіці,
політичних розбіжностей, зламу ста-
рої та відсутності нової ідеології –
помітна тенденція до зростання асте-
нічного стану суспільства, що про-
являється в поширенні масштабів
злочинності, наркоманії, неврологіч-
них розладів здоров’я тощо. В таких
умовах релігія може виконувати «лі-
кувальну» місію, розчиняти особисті
неврози і пом’якшувати або «знімати»
соціальні негаразди.

Проте слід наголосити, що у психо-
логії релігії є й «зворотний бік меда-
лі» – релігія не тільки може стабілізу-
вати, але й дестабілізувати психіку
церковних прихожан, що наочно вид-
но на прикладах діяльності окремих
конфесій, тоталітарних сект, новітніх
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нетрадиційних церковних структур.
Все це вимагає глибокого об’єктив-
ного наукового вивчення цієї сторони
релігії, вироблення відповідних реко-
мендацій як законодавчого, так і
організаційного порядку.

У людини, зазначав З. Фрейд, у про-
цесі її життєдіяльності під впливом
суспільного оточення, яке постійно конт-
ролює індивіда, пред’являючи йому пев-
ні табу, розвиваються почуття страху і
провини з невідворотною появою
неврозу. Таку хворобу він порівнює з
індивідуальною релігійністю, а релігію
в цілому називає «універсальним ко-
лективним неврозом».Тобто, З. Фрейд
виводить ідею Бога, звертаючись до
так званого Едіпового комплексу, із
пригнічених бажань людини, які ви-
тіснені в підсвідому сферу душі [9].

Теологи і священнослужителі на-
магаються використати психоаналіз
З. Фрейда як для теоретичного об-
ґрунтування необхідності релігії у
житті людини і суспільства, так і в
практичній релігійній психотерапії.
Існує парадокс: вільнодумець і раціо-
наліст З. Фрейд за допомогою пред-
ставників теологічної традиції сам, не
бажаючи цього, посів місце «апостола
психоаналітичного євангелія».

Згідно з теорією психоаналітика
К. Юнга релігія допомагає людям, які
відчувають потребу в доступі до таєм-
ного і символічного, тобто відіграє
важливу роль, насамперед, у художній
творчості. На думку представника
психоаналітичного напряму Е. Фром-
ма, релігійний досвід не обов’язково
може бути пов’язаний з теїзмом. Ідею
Бога він розглядає як символічну,
і створює свою концепцію «нової тео-
логії» [9, с. 3]. Релігійність убачається
ним в будь-якому служінні ідеалам
незалежно від того, кому поклоняє-
ться людина: чи ідолам, богам і свя-
тим, чи вождям, класу, нації, партії або
своєму успіху, багатству і силі.

Є ще ряд інших підходів до визна-
чення релігії.Так, наприклад, німецький
філософ І. Кант вважав релігією усві-

домлення людьми своїх моральних
обов’язків; Гегель замість поняття
Бога ввів у науковий обіг поняття
«абсолютної ідеї», надавши вирішаль-
ного значення в релігії інтелектуаль-
ному моменту; англійський етнограф
Е. Тейлер вважав найважливішою
ознакою релігії віру в духовні істоти, а
французький історик релігії Рейнак
розумів під релігією систему заборон
(табу), відносячи до релігійних явищ
усе заборонене.

Не можна не згадати при цьому і
про концепцію «еволюційно-косміч-
ного християнства» Теяра де Шардена.
Подолання традиційного для христи-
янства поділу буття на дві субстанції –
духовну і матеріальну, божественну і
земну Теяр де Шарден здійснює на
основі визнання всезагальної «оду-
ховленості» матерії. У ході творення
еволюційно-космічної картини світу
він застосовує низку принципів діалек-
тичної методології і насамперед прин-
цип розвитку [10].

Релігійна свідомість людей, релігій-
ний феномен, у тому числі й у нашому
суспільстві, є фактом, а точніше, масо-
вим явищем, яке потребує не тільки
більш-менш правильного визначення,
але й свого подальшого вивчення.

Взагалі релігія з соціально-філософ-
ської точки зору – це багатозмістовна
категорія. Її можна розглядати в ши-
рокому і вузькому значенні цього слова.

Такий двоякий підхід при розгляді
релігії був обґрунтований Е. Фром-
мом. Під релігією він розуміє «будь-
яку систему поглядів і дій, якої дотри-
мується певна група людей і яка надає
індивіду систему орієнтацій та об’єкт
поклоніння» [9, с. 236]. З точки зору 
Е. Фромма, кожна людина певною мі-
рою є релігійною, а релігія притаман-
на всім історичним епохам.

На нашу думку, релігія – не тільки
прояв набожності, входження людини
до трансцендентного. Історія знала
комуністичну, нацистську та інші
тоталітарні ідеології, які були своєрід-
ною світською релігією з її обов’язко-

318

Публічне право № 4 (8) (2012)



вими атрибутами (віровченням, емо-
ційно-психологічним обробленням
населення, обрядовістю, наявністю
певних організаційних структур). На
думку М. Бердяєва, будь-який тоталі-
таризм сам воліє бути церквою, а ідео-
логічний міф,що сприймається на віру,є,
по суті, перелицьованою релігією [11].

«Людина за своєю природою», на
думку Арістотеля,– «істота (крім
усього іншого) ідеологічна, якій при-
таманна потреба у власних віруваннях
(переконаннях), здатних слугувати
надійним захистом її приватного інте-
ресу, її прав на місце у земному бутті».
При цьому ми виходимо із визначення
ідеології, яке дав К. Ясперс. Згідно з
його баченням, ідеологія – це система
ідей або уявлень, яка є для мислячого
суб’єкта «абсолютною істиною» і яка
формує у нього однобоке тлумачення
світу та його місця в ньому [12]. Таким
чином, психічне життя кожної люди-
ни постійно пронизує її особиста віра,
у тому числі з ознаками ідеологічної
зашореності, навіть фантастичності.
Віра дозволяє невидиме, тобто очікува-
не, потенційне, перспективне сприймати
як реальне, наочне, не обов’язково звер-
таючись при цьому до Бога або входя-
чи до так званого потойбічного світу.

З релігією так чи інакше пов’язані
народні вірування та повір’я. Всі мі-
фологічні та демонологічні уявлення,
магічні обряди, звичаї та ритуали у
своїй першооснові належать до фан-
тастики, до релігійного світогляду.
Вони відіграють неабияку роль у
житті людини, формують її духов-
ність, відображають багатий досвід
людей, а часом відтворюють їхні віко-
ві прагнення, мають не тільки істори-
ко-пізнавальний, але й практичний
інтерес [13, с. 21]. Процес національ-

ного відродження України може бути
прискорений, зокрема, через засвоєн-
ня духовних багатств народу, накопи-
чених багатьма поколіннями.

Будь-яка віра чи повір’я для люди-
ни, у тому числі і з ознаками містики,
тобто суто релігія, є засобом ствер-
дження особистості, пошуку нею
сенсу свого буття, вираження її впев-
неності у своїх планах і надіях.

Аналіз різних світоглядних підхо-
дів стосовно розуміння релігії, озна-
йомлення з багатьма положеннями
Святого Письма, богословської та
релігійно-філософської літератури,
спілкування зі священнослужителями
та віруючими дозволяє викласти своє
бачення сутності цього феномена.

Людина, а відтак і людська спіль-
нота, яка пов’язує себе з релігією, змі-
нює не тільки свої світоглядні орієн-
тири, але й оновлюється духовно,
перебудовується психологічно (почут-
тєво), свідомо вибирає зарегламенто-
ваний, а нерідко і аскетичний, спосіб
життя. Для істинно віруючих непоруш-
ним правилом стають праведні, пра-
вильні та правдиві помисли і діяння.

Отже, можемо констатувати, що
релігія – це особлива сфера духовного
життя індивіда та соціуму, соціальне
явище, яке характеризується глибоко-
усвідомленим високодуховним покли-
канням, психологічною налаштовані-
стю та відповідним практичним діян-
ням особистості або людської спіль-
ноти, пов’язаних з їх ставленням до
трансцендентного та надприродного.
Саме тому необхідно пам’ятати, що
сутність пізнання релігії полягає у
розгляді її з різних світоглядних пози-
цій крізь призму суспільного життя та
свідомості індивіда у контексті со-
ціального простору та часу.
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Пайда Ю. Ю. Феномен релігії у соціогуманітарному знанні
Стаття присвячена розкриттю різних аспектів взаємовпливу культури та релі-

гії, адже переосмислення цінностей культури, її змістовного, значеннєвого елемен-
ту є необхідним та має очевидний практичний вимір, що впливає на формування
оптимальної культурної парадигми.
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Статья посвящена раскрытию разных аспектов взаимного влияния культуры и

религии, поскольку переосмысление ценностей культуры, её содержательного,
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