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РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І ТЕОЛОГІЯ
Вивільнення релігієзнавства із механічної включеності в
структуру так званої науково-атеїстичної теорії марксизму, виокремлення
і оформлення його у самостійну галузь гуманітарного знання
актуалізувало питання співвідношення релігієзнавчих дисциплін, зокрема
філософії релігії, і теології або ж богослов'я. Останні терміни ми
вживаємо тут як однозначні. Історично склалося так, що перший з них
служить для означення богословської теорії католицизму і
протестантизму, а другий - православ'я.
Актуальність дослідження співвідношення релігієзнавства і
теології зумовлена не лише потребою розмежування їх предметних сфер,
а й практичними проблемами. Так, за умов відокремлення школи від
церкви, декларування законом світськості освітнього процесу дехто
прагне підмінити релігієзнавчу освіту в школах і вузах богословською,
передає
викладання
релігієзнавчих
дисциплін
в
руки
священнослужителів, проповідників деяких християнських конфесій.
Проблемою є також атестація наукових кадрів, які досліджують релігійні
феномени. Потрібно мати чіткі критерії розмежування пошуківців з
теології і пошуківців з релігієзнавства, зокрема богословського,
ідентифікації вітчизняних і зарубіжних спеціалізацій наукових
досліджень з проблем релігії, оскільки вживаний нами термін
"релігієзнавство" інколи не знаходить еквіваленту у прийнятій в деяких
країнах класифікації галузей наукових пошуків у сфері гуманітарного
знання.
Перш ніж з'ясувати, що відрізняє релігієзнавство від теології,
розкриємо основні особливості останньої, опишемо коротко процес
становлення і зміни її предметної сфери. При цьому зауважимо, що
А.Колодний – д.філос.н., професор, заст. директора – керівник Відділення
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
∗
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термін "теологія" не відображає того змісту, який вкладають в нього самі
богослови. Оскільки сутність Бога непізнаванна, то, на відміну від інших
наук, які предметом своїм мають дослідження реальних творінь Бога,
теологія, згідно з вченням різних конфесій, своїм безпосереднім
предметом має Боже одкровення, тобто слово Бога, виражене у Святому
Письмі. Тому доречним було б замість терміну "теологія" (слово про
Бога) вживати термін "теологлогія" (слово про слово Боже).
Історично термін "теологія" сягає часів Стародавньої Греції і з
самого початку не мав специфічного фідеїстичного змісту. Богословами
тут називали тих, хто складав або повідомляв оповіді про богів, космос.
Нерідко ними виступали жерці, обов'язком яких була розповідь у храмі
змісту міфів. У Платона - це люди, які розробляють теологію в епосі чи
трагедії. В ролі теологів виступали також "збирачі" і систематизатори
міфів, а особливо генеалогій язичницьких богів (по типу "Теології"
Гасіода). Зрозуміло, що така теологія не обов'язково повинна була мати
характер віровчення. Її могла характеризувати навіть іррелігійність. Саме
тому Ціцерон теологами називав вільнодумних послідовників грецького
філософа IV ст. до н.е. Евгемера, який, прагнучи раціоналістично
осмислити міфологію, розглядав богів як витвір людини.
Враховуючи ту критику, якій піддав Платон теологію народних і
поетичних міфів, вперше термін "теологія" у близькому для подальшої
його долі змісті використав Аристотель, позначивши ним вичленовану у
своєму вченні "вищу споглядальну науку", якою є спекулятивна "перша
філософія", або ж метафізика. Теологія, на його думку, є вченням про
першу причину, "певну сутність", вічну, нерухому і відокремлену від
чуттєвих речей, що не має якоїсь величини, частин [Аристотель.
Метафизика // Аристотель. Сочинения. В 4-х т. – Т. 1. – М., 1977. – С.
285.]. Але характерним є те, що Бог Аристотеля, оскільки за своїми
ознаками він був далеким від антропоморфних і політеїстичних богів
рідної філософові Греції, ще не мав якихось зв'язків з релігією. Він
виступав у ролі одного з філософських принципів у світобаченні
Стагірита. Саме тому теологія Аристотеля входила як складова до його
філософії. Більше того, католицька церква цей термін навіть не допускала
у свій вжиток, вважаючи, що богословами можуть бути лише служителі
культу інших релігій. Вона різко засудила свого теолога П.Абеляра (10791142) за те, що він запропонував слово "теологія" використовувати для
означення філософського викладу доктрини християнської церкви
[Абеляр П. Диалог между философом, иудеем и христианином // Абеляр
П. История моих бедствий. М., 1959. – С. 95-105.]. Справа тут у тому, що
католицька церква взагалі тривалий час відмовлялася від філософії з
переконання в перевазі віри над "діалектичним хитроплетивом розуму".
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Але, зважаючи на всі ці застереження, процес переростання
теології в інтелектуальну діяльність, зближення її з духовною традицією
греко-римської культури поступово зростав. Усвідомлюючи ту прірву,
яка існує між інтелектуальним рівнем античної філософії й
примітивністю суджень християнського віровчення, широкий рух за
філософську рефлексію про Бога розпочав саме Августин Блаженний,
який за допомогою метафізики неоплатонізму прагнув гармонізувати віру
й інтелект, "божественні істини" й набуті знання. Але питання
відмежування філософії від теології (чи навпаки) ще не поставало. Більше
того, оскільки всі прояви людської життєдіяльності розглядалися як
еманація Божественної волі, а мислення - як наслідок Божого озаріння, то
їх єдність розглядалась як вияв Божої благодаті.
Вперше усвідомив відмінність науки про одкровення, тобто
непідвладне розуму осягнення Бога (теологія), і науки, що грунтується на
розумі (філософія), Фома Аквінський (1226 -1274). Але філософія в нього
є хоч і необхідною, але підпорядкованою наукою, оскільки вона
опосередковано, через пізнання природного порядку буття веде до Бога, є
компонентом метафізичного обгрунтування Бога. Пряму ж вість про
Бога, на думку Аквіната, розум не дає. Він може допомогти осягнути
буття, раціональну сутність людини, проте розум не в змозі вирішити
дилему вічності чи тимчасовості світу, зрозуміти істину, що благо
людини втрачене нею при гріхопадінні, що Бог Всесвіту є Бог
християнської віри тощо. Все це дається через одкровення. А оскільки
"царство благодаті" знаходиться над земним світом, то теологічне
мислення підноситися над філософським пізнанням.
Отже, філософія й теологія Фомою не примиряються, а
співпідпорядковуються відповідно до міри їх досконалості. В кінцевому
підсумку Аквінат у своїх розмірковуваннях підпорядкував філософію
раціоналізму Аристотеля християнському ірраціоналізму.
Оскільки стимули у розвитку християнського віровчення
спочатку мали скоріше практично-нормативний, ніж інтелектуальний
характер, то трансформація теології в самостійну сферу знання,
дисциплінарна специфікація теології в історії європейської думки була
надто повільною. Проте та рефлексія, яка розвивалася в межах теології, в
кінцевому підсумку призвела до остаточного взаємного розмежування, а
то й протиставлення у XVIII-XIX ст.ст. філософії і теології, чіткого
визначення теології у своєму предметі. Саме в цей час християнська віра
стала міцним фактором і традицією європейського соціально-духовного
життя, а церква набула розвинутих інституційних форм, відбулося
відокремлення релігійної і світської освіти.
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Етимологія слова "теологія" (гр. theos - Бог і logos - слово, вчення)
засвідчує дихотомічність його змісту. На це звернув увагу ще відомий
протестантський теолог Пауль Тілліх, поділяючи поняття "теологія" на
два елементи: першим є theos, бог, що дещо про себе повідомляє, стихія
одкровення; другим елементом є logos, розумне слово про те, що
повідомляє Бог у своєму освідченні.
Полярність ідеї теології відзначав і С.Аверинцев, вичленовуючи в
ній як надраціональне одкровення, так і раціоналістичний аналіз цього
одкровення. Саме ж співвідношення позалогічного "Бога" і логічного
"слова" про нього в структурі богослов'я, як це слушно зауважив
дослідник, відтворює двох'ярусність іудео-еллініської культурної традиції
Середземномор'я [Див.: Аверинцев С. Теология // Философская
энциклопения. – М., 1970. – Т. 5. – С. 201.]. Якщо на нижньому ярусі
містяться філософські розмірковування про Всевишнього як сутність,
першопричину і мету існуючого (саме цей ярус Аристотель назвав у
своєму вченні теологією), то на вищому - такі істини одкровення, які
недоступні розуму і які Бог подає у своєму слові.
Прагнучи упорядкувати і класифікувати різноманіття людських
знань і враховуючи цю полярність теології, французький богословсхоласт Гуго Сен-Вікторський (1096-1141) виділив в останній мирську,
світську (theologia mundana) і божественну (theologia divina) теології.
Якщо перша у нього є найвищою серед умоглядних філософських
дисциплін, то друга - одкровенням Бога, втіленим у логосі і таїнствах.
Пізніше християнська теологія поділилася на природну (theologia
naturalisi) i надприродну (theologia revelata). Об'єднує їх те, що предметом
своєї рефлексії вони мають справу Бога, його слово, а не безпосередньо
Бога. Якщо природна теологія пізнає Бога за його натуральним
творінням, природним одкровенням, що з необхідністю передбачає
включення в це осягнення розуму (через що, до речі, її не сприймають
протестантські богослови), то надприродна теологія пізнає Бога шляхом
осягнення змісту його одкровення, його "Святого слова". А оскільки
сутність догматів Святого Письма недоступна людському розуму, то
розум тут відіграє функцію систематизації основних положень
надприродного одкровення, переведення їх символічного змісту на мову
людського життя.
Власне саме цю теологію християнські ідеологи й розглядають як
основу, серцевину всього теологічного вчення, адже "Бог, згідно з їх
твердженнями, у своїй доброті і мудрості зійшов, щоб самому відкритися
і відкрити таємницю своєї волі. Це одкровення нині здійснюється
планомірно у справах і словах, що внутрішньо пов'язані одне з одним.
Діяння, що здійснені Богом в історії спасіння, відкривають вчення і
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зміцнюють його, а слова проголошують діяння і розкривають приховану
в них таємницю" [Катехизис. – К., 1991. – С. 53.].
Відношення між природною і надприродною теологіями в
християнському віровченні осмислюється в контексті антиномії природи
й благодаті. Саме тому деякі конфесії, в тому числі католицька і
православна, виходячи із свого розуміння ролі Апостолів, своєї церковної
історії і традиції, в предмет теології включили також і Святе Сказання,
яке є об'єктом богословських дискусій. "Свята теологія, - говориться в
"Догматичній Конституції" про божественне одкровення, прийнятій
Другим Ватиканським Собором, - грунтується на взятому у єдності із
Святим Сказанням писаному слові Бога, як на своєму незмінному
фундаменті, з якого вона набирається сили й постійно оновлює себе.
Вона в світлі віри вивчає всю істину, що знаходиться в таємниці Христа.
Але Святе Письмо утримує Слово Боже, тому вивчення його має бути
водночас душею Святої Теології" [Второй Ватиканский Собор.
Конституции. Декреты. Декларации. – Брюссель, 1992. – С. 17.].
Оскільки теологія є наукою про Слово Боже, то це, природно,
передбачає визначення особливостей Слова Божого і надприродної
теології. Насамперед слід врахувати відмінність у їх творінні. Якщо Святе
Письмо саме є божественним одкровенням, то теологія, як твердять
богослови, є продуктом людського мислення, раціональною
систематизацією супрораціональних положень. "Через надприродне
одкровення, - говориться у "Догматичній конституції" - Бог побажав
розкрити й повідомити Самого Себе і свої вічні установлення для
спасіння людей, щоб в такий спосіб дати їм можливість бути причетними
до божественних скарбів, які далеко перевищують пізнавальні
можливості людського духу" [Там само. – С. 5.]. Якщо Одкровення Боже
стоїть вище пізнавальних можливостей людини, утримує в собі незмінні
й абсолютні істини, то істини теології, як людські міркування, мають
відносний характер, постійно збагачуються, а то й поновлюються
богословською наукою.
Все вище сказане про теологію, її особливості і структуру дає
можливість вибудувати таку схему:

БОГ

надприродне
надприродна
одкровення = Слово Боже - теологія
природне
одкровення =

Природа

природна
- теологія
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Яке ж місце релігієзнавства в цій схемі ? Чи має воно при
наявності двох видів теологій право на якийсь самостійний статус, а чи й
взагалі на існування як окрема сфера пізнання? В чому його відмінності
від теології, якщо воно все-таки конституюється як окрема сфера?
Насамперед зауважимо, що як і будь-яка інша галузь наукового
пізнання, релігієзнавство, в якій би формі воно не виступало богословській чи світській, не визнає абсолютної усталеності якихось
знань. Від теології воно відрізняється саме тим, що своє покликання
вбачає в здобутті нового знання про релігію. Саме тому елемент віри в
ньому присутній як принцип, а не як інструмент осягнення.
Раціональному в ньому відводиться провідне місце. Всі положення
релігієзнавства обов'язково повинні дістати емпіричне підтвердження,
теоретичну доказовість. Цим воно відрізняється від богослов'я, яке свої
положення не доводить до чуттєво-сприйнятної наочності чи логічної
очевидності і чіткості.
Богослов'я замикається сферою Святого Письма. Образно
кажучи, воно завмерло часово й просторово. Основним для нього є Бог в
контексті його функціонування. У богослов'ї, якщо й існують люди,
суспільство взагалі, природне середовище, то лише як сфера діяльності
Бога, як прояв його промислу, зафіксованого в оповідях Священних книг.
Саме тому богослов'я вужче за предметом своєї зорієнтованості. Воно не
виходить за межі слова про Бога і Божого Слова. Релігієзнавство, що
засвідчує навіть етимологія самого слова, вивчає релігію як
багатофункціональний феномен, а вже в контексті цього вивчення
акцентує увагу і на Святому Письмі. Для вивчення релігії воно
використовує як загальнонаукові, так і специфічні методи пізнання, що
дає йому можливість проникати в сутність релігійних процесів, а не
залишатися на поверхні явищ.
Проте співвідношення академічного й богословського
релігієзнавства з теологією не однозначне. Академічне, або ж світське,
релігієзнавство, крім вище названого, відрізняється від теології також
його світоглядним плюралізмом і позаконфесійністю. Щодо
богословського релігієзнавства, то тут співвідношення дещо складніше.
Взагалі існує думка, що воно окремо не існує, що це є та сама теологія. З
такими висновками не можна погодитися з декількох причин: по-перше,
якщо для теології релігія є предметом опису, а то й інтенції, то для
релігієзнавства, в тому числі й богословського, воно є предметом
дослідження, аналізу. Звернімося тут до відомої "Історії релігії"
Олександра Меня. Вона, за словами самого автора, є свого роду спробою
релігійно-філософського й історичного синтезу. Дослідник інколи, щоб
зрозуміти сутність тієї чи іншої релігії, так проникав у саму суть її
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віровчення, навіть певною мірою ототожнював себе з її сповідниками, що
його, здається, можна було навіть запідозрити в якійсь апології цієї
конфесії. Далі, якщо релігієзнавство розглядає релігію в динаміці її течій і
форм, то теологія, будучи заангажованою на якійсь конкретній конфесії,
розглядає релігійні явища в статиці, переносить події й процеси, які вона
розглядає, у щорічну систему календарної святковості. Так, згідно з
часово зміщеним, своєрідно спресованим богословським вченням, Ісус
Христос щороку народжується, протягом року переживає всі події свого
тридцятитрьохрічного життя і всі форми своєї земної діяльності, щороку
воскресає і возноситься на небо. Тим часом у того самого Олександра
Меня історія релігій постає як "потік рік і річечок, що несуть свої води в
океан Нового Завіту". "Хоч у християнстві і завершився тривалий
всесвітньо-історичний процес релігійних шукань людства, але "закваска
Євангелій", - зауважує церковний історик, - тільки почала свою
перетворювальну дію" [Мень А. История религии. В 7-ми т. – Т. 1. – М.,
1991. – С. 9-11.].
Різною є також взаємна зорієнтованість богословського
релігієзнавства і теології. Якщо остання використовує матеріал
релігієзнавчих досліджень у своїх теоретичних побудовах, то перше,
поклавши в основу своїх пошуків певну конфесійну догматичну систему,
досліджує природу релігії, її історію, взаємозв'язки, взаємовпливи,
функціональність. При цьому широко користується методами
структурно-функціонального аналізу, абстрагування, порівняння, аналізу
й синтезу, індукції й дедукції. Академічне ж релігієзнавство, хоч і вказує
на певні відмінності різних релігій, водночас досліджує їх як однорідні
явища, не віддаючи оціночну перевагу одній із них.
Претендуючи на роль якоїсь метанауки, метатеорії, теологія
певною мірою знецінює релігієзнавчі пошуки, а їх неповноту,
неоднозначність суджень, змінюваність оцінок навіть видає за
підтвердження недосконалості релігієзнавчої інформативності. Більше
того, претендуючи на абсолютну достовірність у вирішенні
смисложиттєвих проблем і на світовідносну функцію в культурі, теологія
в такий спосіб претендує на предмет і функції філософії, хоч, зауважимо,
інтелектуальна респектабельність її і значущість у системі культури
залежить від того, як широко вона використовує для своїх потреб
теоретичний і методологічний арсенал філософії.
Дуалізм природного і надприродного є основною характерною
ознакою релігійної картини світу. Але на відміну від релігієзнавства, яке
зорієнтоване на дослідження релігійного феномена як вияву визначення
людиною свого місця в світі, теологія зорієнтована на надприродний світ,
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Яке ж місце релігієзнавства в цій схемі ? Чи має воно при
наявності двох видів теологій право на якийсь самостійний статус, а чи й
взагалі на існування як окрема сфера пізнання? В чому його відмінності
від теології, якщо воно все-таки конституюється як окрема сфера?
Насамперед зауважимо, що як і будь-яка інша галузь наукового
пізнання, релігієзнавство, в якій би формі воно не виступало богословській чи світській, не визнає абсолютної усталеності якихось
знань. Від теології воно відрізняється саме тим, що своє покликання
вбачає в здобутті нового знання про релігію. Саме тому елемент віри в
ньому присутній як принцип, а не як інструмент осягнення.
Раціональному в ньому відводиться провідне місце. Всі положення
релігієзнавства обов'язково повинні дістати емпіричне підтвердження,
теоретичну доказовість. Цим воно відрізняється від богослов'я, яке свої
положення не доводить до чуттєво-сприйнятної наочності чи логічної
очевидності і чіткості.
Богослов'я замикається сферою Святого Письма. Образно
кажучи, воно завмерло часово й просторово. Основним для нього є Бог в
контексті його функціонування. У богослов'ї, якщо й існують люди,
суспільство взагалі, природне середовище, то лише як сфера діяльності
Бога, як прояв його промислу, зафіксованого в оповідях Священних книг.
Саме тому богослов'я вужче за предметом своєї зорієнтованості. Воно не
виходить за межі слова про Бога і Божого Слова. Релігієзнавство, що
засвідчує навіть етимологія самого слова, вивчає релігію як
багатофункціональний феномен, а вже в контексті цього вивчення
акцентує увагу і на Святому Письмі. Для вивчення релігії воно
використовує як загальнонаукові, так і специфічні методи пізнання, що
дає йому можливість проникати в сутність релігійних процесів, а не
залишатися на поверхні явищ.
Проте співвідношення академічного й богословського
релігієзнавства з теологією не однозначне. Академічне, або ж світське,
релігієзнавство, крім вище названого, відрізняється від теології також
його світоглядним плюралізмом і позаконфесійністю. Щодо
богословського релігієзнавства, то тут співвідношення дещо складніше.
Взагалі існує думка, що воно окремо не існує, що це є та сама теологія. З
такими висновками не можна погодитися з декількох причин: по-перше,
якщо для теології релігія є предметом опису, а то й інтенції, то для
релігієзнавства, в тому числі й богословського, воно є предметом
дослідження, аналізу. Звернімося тут до відомої "Історії релігії"
Олександра Меня. Вона, за словами самого автора, є свого роду спробою
релігійно-філософського й історичного синтезу. Дослідник інколи, щоб
зрозуміти сутність тієї чи іншої релігії, так проникав у саму суть її
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форми вияву ним своєї реальності й функціональності щодо світу взагалі
й людини зокрема.
Теологія - це вчення про Бога, яке вибудоване в логічних формах
на основі осмислення Священних книг, що розглядаються при цьому як
одкровення, свідчення Бога про самого себе. Характерною особливістю
теології, яка відрізняє її від богословського релігієзнавства, є: прийняття
за істину концепції особистісного, абсолютного Бога; визнання того, що
знання про Бога можна здобути лише з його "власного слова"; існування
теології лише в межах теїзму. Цим пояснюється наявність теологій тільки
в трьох чисто теїстичних релігіях - іудаїзмі, християнстві й ісламі.
Якщо теологія функціонує в межах свого власного категоріальнопонятійного апарату, то релігієзнавство (і це одна з його функцій)
проводить відповідний аналіз природи, змісту, обсягу, форм цих понять і
категорій. Адже без цього не можна зрозуміти структуру, функції і
специфіку релігійної свідомості.
Релігієзнавство і теологія розрізняються також своїм
функціональним призначенням, так би мовити метою своєї наявності.
Теологія, незважаючи на свою схоластичність, усім своїм змістом
орієнтована на утвердження релігії, пристосування її до змін суспільного
буття. Релігієзнавство в обох формах свого теоретичного виразу
покликане давати знання про релігію, залучати досягнення науки для
пізнання релігійного феномена. Це в свою чергу спричиняє відмінність у
способі підходу до догматів релігії з боку богословських релігієзнавців й
ідеологів релігії. Якщо перші, не заперечуючи божественне одкровення,
його змісту й авторитету, в свої дослідницькі конструкти включають
логічні розмірковування і доведення, то ідеологи релігії при цьому
посилаються на Святе Письмо, праці "отців" свого конфесійного
віровчення, вбачають своє покликання не у відкритті якихось істин, а в
доказовості тих істин, які виступають у формі догматів у певних
релігійних концептуальних теоріях, мають довічний і незмінний зміст і
вже явлені Богом у своєму одкровенні. Більше того, теологи кожної
конфесії доводять достовірність догматичних установок саме своєї
релігійної системи. У своїй діяльності вони підпорядковуються Церкві,
яка орієнтує їх творчі пошуки, контролює відповідність їх букві Святого
Письма. Такого не скажеш, звернувшись до аналізу дослідницької праці
релігієзнавців. Вони опосередковано залежні від Церкви, а тому їм
властивий широкий спектр суджень з тієї чи іншої проблеми, подекуди
навіть специфічний. Тому, на відміну від теології, в релігієзнавстві, навіть
богословському, може існувати велика кількість різних течій і шкіл.
Якщо одні з релігієзнавців близькі до теології, то інші в дечому
розходяться з нею, допускають вільне витлумачення деяких догматів і
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положень релігії. І чим більше у своїх розмірковуваннях релігієзнавець
покладається на розум, тим більше у своїх логічних структурах він
віддаляється від церковної ортодоксії, богослов'я, переходить на традиції
світського дослідника. Так, лише в з'ясуванні проблеми витоків релігії
такий дослідник спирається на міфологічну, анімістичну, соціологічну,
психологічну, антропологічну, прамонотеїстичну та інші дослідницької
концепції.
Різною також є адресованість теології і релігієзнавства
(відповідно: для віруючих - як буденного, так і теоретичного рівня
релігійності; лише для освічених і мислячих людей віруючих і
невіруючих), методи подачі їх (відповідно: через навіювання; через
переконування). Богословські релігієзнавці можуть бути, а можуть і не
бути духовними особами. В той же час дехто може поєднувати в своїй
теоретичній діяльності функції релігієзнавця і теолога. Згадаємо тут
Олександра Меня, Степана Ярмуся, Івана Музичку, які є водночас
авторами і богословських, і релігієзнавчих праць.
Релігієзнавство і богослов'я відрізняються також своєю
структурою. Останнє включає догматичне, основне, моральне, пастирське
богослов'я, екзегетику, патристику, літургіку та ін. Коло зацікавленості
релігієзнавства інше й дещо ширше. Воно вивчає кожну з богословських
дисциплін (чим не займається богослов'я щодо релігієзнавчих предметів),
але не це визначає його структуру. Як уже зазначалося, структура
релігієзнавства включає філософію релігії, історію релігії, психологію
релігії, соціологію релігії, нові дисциплінарні релігієзнавчі утворення феноменологію релігії, культурологію релігії, етнологію релігії,
політологію релігії, географію релігії тощо.
Проте різниця між релігієзнавством, зокрема богословським, і
теологією не є абсолютною. Вона рухома, зазнає змін як у часі, так і в
змісті. Але, визнавши відмінність богословського релігієзнавства і
теології, необхідно бачити й те, що їх поєднує, а звідси - формує навіть
думку про їх тотожність. Насамперед це визнання існування Бога,
надприродного світу, і все це в певній конфесійній окресленості. Так,
християнські богослови й дослідники аж ніяк не сприймають установки
ісламу щодо Аллаха і його Пророка Мухамеда. Для них Бог існує в трьох
іпостасях, які не зливаються і водночас не існують окремо. Як
богословське релігієзнавство, так і теологія всі проблеми, які
розглядають, - онтологічні, гносеологічні, антропологічні, моральноетичні та ін., розв'язують з позиції релігійного світорозуміння,
орієнтуючись при цьому на зміцнення позицій релігії. На відміну від
світського релігієзнавства богословська його гілка має рухому
відмінність від теології. Так, англійський філософ Бертран Рассел,
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форми вияву ним своєї реальності й функціональності щодо світу взагалі
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специфіку релігійної свідомості.
Релігієзнавство і теологія розрізняються також своїм
функціональним призначенням, так би мовити метою своєї наявності.
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ідеологів релігії. Якщо перші, не заперечуючи божественне одкровення,
його змісту й авторитету, в свої дослідницькі конструкти включають
логічні розмірковування і доведення, то ідеологи релігії при цьому
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богословському, може існувати велика кількість різних течій і шкіл.
Якщо одні з релігієзнавців близькі до теології, то інші в дечому
розходяться з нею, допускають вільне витлумачення деяких догматів і
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положень релігії. І чим більше у своїх розмірковуваннях релігієзнавець
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орієнтуючись при цьому на зміцнення позицій релігії. На відміну від
світського релігієзнавства богословська його гілка має рухому
відмінність від теології. Так, англійський філософ Бертран Рассел,

12

аналізуючи зміст філософії Фоми Аквінського, відзначав, що “перш ніж
Аквінський починає філософствувати, він уже знає істину: вона
повідомлена в католицькому віровченні... Але пошуки аргументів для
висновку, що дається завчасно - це не філософія, а система упередженої
аргументації” [Рассел Б. История западной философии. – М., 1959. - С.
481.].
Конфесійна відмінність трьох головних течій християнства католицизму, православ'я і протестантизму - не знайшла істотного
відображення в системі їх богослов'я. Серед богословських дисциплін всі
вони мають догматичне богослов'я, моральне богослов'я (моральну
теологію), біблійну теологію, пастирське богослов'я, фундаментальне
богослов'я (основне богослов'я, християнська апологетика). В
католицизмі є ще й філософське богослов'я. Всі три християнські
богословські системи онтологічно грунтуються на одкровенні, а
антропологічно - на вірі.
Особливістю католицької теології є підкреслена схоластичність,
високий рівень формально-логічної пишномовності, певне абстрагування
від земних справ людини. Здолання останнього - "віддалення в некорисну
для справи спасіння сферу чистих розмірковувань" - характерне також
для православного богослов'я, яке займає посередню позицію між двома
іншими християнськими течіями.
На відміну від католицизму й православ'я, протестантське
богослов'я не є соборним і кафолічним, оскільки є своїм для кожної
протестантської конфесії і не спирається на якийсь загальновизнаний
директивний авторитетний богословський центр християнської течії.
Теологію, як і загалом суспільну думку сучасності, характеризує
поєднання консервативних і ліберальних, реформаційних і радикальних
течій. Розвиток християнського богослов'я як у минулому, так і нині,
пронизують дві водночас взаємопроникаючі і взаємовиключаючі
тенденції - обмежено раціоналістична й крайньо містична. Якщо перша
для обгрунтування християнських догматів користується раціональними
аргументами, що певною мірою загрожує усталеним засадам релігійного
віровчення, то друга покладається на сліпу віру, однак не може до кінця
бути ірраціональною, оскільки це через суб'єктивізм мислення може
призвести до порушення установок про наявність лише однієї істинної
релігії "релігії одкровення". Суперечність між формою теологічних
побудов і їх змістом, яка іманентно властива богослов'ю, по-своєму
проявляється на різних етапах його розвитку, в різних конфесійних
богословських системах. Але на відміну від недалекого минулого, коли
всіляко рекламувалася перевага теології над світськими знаннями, в наш
час її ставлять вже поряд з ними, хоч при цьому й відзначають певну її
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специфіку. Остання зводиться переважно до її об'єкта, яким є не Бог сам
по собі, а його одкровення, обстоювання незмінності його положень,
потреба в доказовості цих положень, оскільки вони повинні сприйматися
лише на віру. "Тоді як в інших науках можливим є відкриття нових,
раніше невідомих істин, - говориться в курсі лекцій з основного
богослов'я, - зміст християнського богослов'я постає незмінним раз і
назавжди" [Основное богословие. – К., 1952. – С. 7.].
В теології спостерігається помітна зміна акцентів і орієнтацій.
Теїстична думка нині виходить за межі витлумачень Бога і все частіше
звертається до проблем місця людини у світі. Останнє сприяє все
більшому проникненню в теологію нерелігійних форм теоретичної
діяльності, розширенню поля її інтерпретаційної сфери. Якщо в
минулому це стосувалося переважно філософії, то в наш час - вже й
соціології, і антропології, і психології, й історії, та інших сфер наукового
знання. Відходячи від доктринальних положень інституціональних
церков, теологія зазнає глобальної трансформації, яка виявляється в зміні
її відносин з різними формами суспільної свідомості, соціальними
структурами й інститутами. Крен до етичної і соціально значущої
проблематики. Це особливо характерне для католицької і протестантської
теологій, які характеризує подальша диференціація, зміна форм
існування. З'явилась соціальна теологія, теологія культури, політична
теологія, теологія "смерті Бога", теологія звільнення тощо.
Християнські богослови особливу увагу стали приділяти
глобальним проблемам. В цьому знаходить відображення той факт, що в
центрі уваги суспільної думки постає нині не окрема людина в її
унікальності й самобутності, а людство як глобальне структурне
утворення, що об'єднує однією долею всіх жителів планети. До проблем,
на які звертає увагу християнська глобалістика, богослови відносять
припинення гонки озброєнь, захист навколишнього середовища,
раціональне використання природних ресурсів, ефективне вирішення
енергетичного забезпечення, забезпечення всіх людей продуктами
харчування, проведення правильної демографічної політики тощо. До
глобальних належить також проблема майбутнього людства. До
комплексу глобальних проблем богослови відносять все, що характеризує
становище людини в світі як вінця Божого творіння, що спрямоване на
спасіння її для вічного життя. Богословське витлумачення глобальних
проблем сучасності має по суті теоцентричний характер, оскільки
виступає не лише за підпорядкування людського буття божественному, а
й визнає Бога в ролі джерела всіх цінностей, в тому числі й людського
життя.
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богословських системах. Але на відміну від недалекого минулого, коли
всіляко рекламувалася перевага теології над світськими знаннями, в наш
час її ставлять вже поряд з ними, хоч при цьому й відзначають певну її

13

специфіку. Остання зводиться переважно до її об'єкта, яким є не Бог сам
по собі, а його одкровення, обстоювання незмінності його положень,
потреба в доказовості цих положень, оскільки вони повинні сприйматися
лише на віру. "Тоді як в інших науках можливим є відкриття нових,
раніше невідомих істин, - говориться в курсі лекцій з основного
богослов'я, - зміст християнського богослов'я постає незмінним раз і
назавжди" [Основное богословие. – К., 1952. – С. 7.].
В теології спостерігається помітна зміна акцентів і орієнтацій.
Теїстична думка нині виходить за межі витлумачень Бога і все частіше
звертається до проблем місця людини у світі. Останнє сприяє все
більшому проникненню в теологію нерелігійних форм теоретичної
діяльності, розширенню поля її інтерпретаційної сфери. Якщо в
минулому це стосувалося переважно філософії, то в наш час - вже й
соціології, і антропології, і психології, й історії, та інших сфер наукового
знання. Відходячи від доктринальних положень інституціональних
церков, теологія зазнає глобальної трансформації, яка виявляється в зміні
її відносин з різними формами суспільної свідомості, соціальними
структурами й інститутами. Крен до етичної і соціально значущої
проблематики. Це особливо характерне для католицької і протестантської
теологій, які характеризує подальша диференціація, зміна форм
існування. З'явилась соціальна теологія, теологія культури, політична
теологія, теологія "смерті Бога", теологія звільнення тощо.
Християнські богослови особливу увагу стали приділяти
глобальним проблемам. В цьому знаходить відображення той факт, що в
центрі уваги суспільної думки постає нині не окрема людина в її
унікальності й самобутності, а людство як глобальне структурне
утворення, що об'єднує однією долею всіх жителів планети. До проблем,
на які звертає увагу християнська глобалістика, богослови відносять
припинення гонки озброєнь, захист навколишнього середовища,
раціональне використання природних ресурсів, ефективне вирішення
енергетичного забезпечення, забезпечення всіх людей продуктами
харчування, проведення правильної демографічної політики тощо. До
глобальних належить також проблема майбутнього людства. До
комплексу глобальних проблем богослови відносять все, що характеризує
становище людини в світі як вінця Божого творіння, що спрямоване на
спасіння її для вічного життя. Богословське витлумачення глобальних
проблем сучасності має по суті теоцентричний характер, оскільки
виступає не лише за підпорядкування людського буття божественному, а
й визнає Бога в ролі джерела всіх цінностей, в тому числі й людського
життя.
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Незважаючи на названі зміни в структурі і змісті своїх
теоретичних побудов, теологія не відмовляється при цьому від своїх
претензій відігравати головну світоглядну роль в культурі, бути
домінуючим фактором у формуванні думки людини про світ і її місце
в ньому.
Г.Надтока∗ (м. Київ)

ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ МІСІЇ В УКРАЇНІ
НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ
Метою даної статті є характеристика лише одного аспекту
місіонерської діяльності Православної церкви – протисектантського.
Автор зупиняється на аналізі правового поля, в якому функціонували
релігійні сектантські громади, особливостях організації православного
місіонерського апарату й протистоянні сектантського та православного
місіонерських напрямів. Зауважимо, що використання автором терміну
“сектантство” зумовлене конкретно-історичними обставинами – на
початку ХХ ст. протестантські й інші релігійні утворення кваліфікувалися
як сектантські в офіційній літературі й офіційних зносинах.
Тривалий занепад державної православної церкви призвів до
вкорінення в Україні значного розмаїття євангельських релігійних
громад. На початку ХХ ст. вони включали організації західнораціоналістичного толку (баптизм, штундизм, адвентизм) та дві групи
релігійних спілок східнослов’янського походження: 1) близьких до
православ’я громад самочинників та старообрядців; 2) переважно
містичні секти (христовіри або хлисти і духобори). Православна церква
мала в їх особі потужного суперника. За справедливим висловом
Г.П.Федотова, “сектанти випереджали церкву в християнізації народних
мас, оскільки вміли поєднувати свій полум’яний євангелізм із соціальним
радикалізмом” [Федотов Г.П. Новая Россия // Судьба и грехи России. СПб., 1991. - Т. 1. - С. 226].
Сектанти мали перед православним духовенством ще й перевагу
великомучеництва та морального авторитету, пов’язаного з терпінням
постійних гонінь‚ обумовлених існуючою правовою системою. Новітнє
законодавство не враховувало цієї психологічної обставини. Навіть після
юридичних нововведень 1905-1906 р.р. статусом “терпимих” (дозволених
Г.Надтока – к.істор.н., старший науковий співробітник Відділення
релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України
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законом) віросповідань користувалися лише старообрядці та громади
раціоналістичного толку. Переважна більшість сектантських конфесій з
розряду христововірів та духоборів була позначена тавром
“нетерпимості” і заборонялася законом. Бузувірськими сектами
вважалися не тільки скопці‚ а й усі соціально-релігійні відтінки
хлистівської єресі. [Див.: Познышев С.В. Религиозные преступления с
точки зрения религиозной свободы. – М., 1906. - С. 219.] Зважаючи на
бурхливі процеси ідейно-організаційного взаємопроникнення сект
раціоналістичного і містичного напрямів, не важко уявити, що
“нетерпимими” (забороненими) з легкістю ставали єретичні
конгломерації, подібно штундо-хлистам та іншим громадам конфесійного
пограниччя.
Критерії сект, що кваліфікувалися як шкідливі були підтверджені
у 1897 р. на всеросійському місіонерському з’їзді в Казані. Такими
справедливо вважали віросповідання, котрі допускали посягання на
здоров*я, аморальні вчинки, включно зі «звальним гріхом», підривали
основи сім’ї, суспільства і держави [ЦДІАК. - Ф. 127. - Оп. 779. - Спр.
582. - Арк. 1-3.]. Однак насторожувала сама абстрактність окремих,
зокрема двох останніх критеріїв.
Необхідно відзначити, що й “терпимі” сектантські конфесії мали
діяти у вузько окресленому правовому коридорі. Їм могли довільно
інкримінувати злочинні посягання, пов’язані з «наругою та осміянням
церкви і віри», «проповіддю псевдовчення», «порушенням постанов про
охорону православної віри» тощо.
Законодавство виключало так звані сектантські громади із сфери
бодай формального покровительства, яким могли користуватися
християнські церкви. Секти будь-якого напрямку іменувалися не інакше,
як «спілками й громадами». У підсумку акти грубої політичної зневаги до
єретиків не могли мати правових наслідків.
Вільне сповідання віри та відправлення обрядів, дароване
сектантам і розкольникам маніфестом 17 квітня 1905 р., мало значні
обмеження.
Окрім
заборони
пропаганди
єретичних
вчень,
встановлювалися високі вимоги до реєстрації та функціонування нових
конфесій. Для створення громад вимагалася заява не менше 50 віруючих.
Повноправну участь у діяльності сект могли розпочинати тільки з 25
років. Наставниками громад не могли бути особи, позбавлені прав за
рішенням суду чи в адміністративному порядку [Церковь и народ. - 1906.
- 19 ноября.]. Це відкривало можливість усувати від керівництва
спілками впливових діячів сектантського руху.
Жорсткими залишалися й покарання за спокушення
православних. Винуватців з числа сектантських прозелітів відправляли на

