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релігієзнавчих студій в Україні

1. Становлення та розвиток
релігієзнавчих студій в Україні

1.1. Інституційне виокремлення релігієзнавства
як самостійної галузі знань української гуманітаристики
Прийнято вважати, що релігієзнавство як наука з’явилося в країнах Заходу
в другій половині ХІХ століття. І це частково так, адже тоді, через активні
колоніальні завоювання, західний світ ставав дедалі «відкритішим» до різних
культур і традицій, а надто ж релігійних. За таких умов системне академічне
вивчення цих феноменів поставало одним із першорядних завдань для дослідницького загалу. Тому цілком природно, що інтелектуали західного світу
іноді більше захоплювалися пізнанням Іншого, а відтак і всього того, що підтверджує його інаковість – мову, культуру, релігійність, побут, ментальність,
політичний уклад – аніж власними історичними витоками і духовно-культурними джерелами.
Науковий дискурс, що відбувався шляхом порівняння «чужих» релігійних
традицій з «власними», часто призводив до того, що західноєвропейські та
північноамериканські спільноти починали ставати все менше «моноконфесійними». Проте не варто думати, що саме це зруйнувало відносну однорідність Західної Європи в релігійному плані. Цей процес почався ще в XVI ст. з
Реформації та появи протестантизму, який з самого початку дробився на різні
за ідеологією та структурою течії, а це, в свою чергу, вело до продукування
все нових і нових деномінацій протестантського толку. Водночас найсприятливішими для розвою протестантизму виявилися Сполучені Штати Америки.
Саме ця територія в ХІХ ст. стала «резервуаром» для масового виникнення
нових протестантських об’єднань, течій і рухів.
Конфесійна строкатість Заходу, посилення комунікаційних контактів, духовно-культурні взаємовпливи, що відбувалися у ХІХ ст. і зробили цю різноманітність більш контрастною, а отже й виразнішою, стимулювали та значною мірою сприяли становленню й розвитку релігієзнавства як науки. Адже
наукове осмислення структурно-функціональних особливостей, ідейно-богословських відмінностей між різними протестантськими конфесіями, які активно освоювали духовно-культурний простір країн західного світу, ставало
не лише головною цікавістю з наукового погляду, а й першорядною проблемою з погляду суспільно-політичного і навіть безпекового. До цього варто додати, що й постійне нарощення кількості самостійних протестантських утворень, і прагнення обґрунтувати ідейно-богословські підвалини власної появи,
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культур і традицій, а надто ж релігійних. За таких умов системне академічне
вивчення цих феноменів поставало одним із першорядних завдань для дослідницького загалу. Тому цілком природно, що інтелектуали західного світу
іноді більше захоплювалися пізнанням Іншого, а відтак і всього того, що підтверджує його інаковість – мову, культуру, релігійність, побут, ментальність,
політичний уклад – аніж власними історичними витоками і духовно-культурними джерелами.
Науковий дискурс, що відбувався шляхом порівняння «чужих» релігійних
традицій з «власними», часто призводив до того, що західноєвропейські та
північноамериканські спільноти починали ставати все менше «моноконфесійними». Проте не варто думати, що саме це зруйнувало відносну однорідність Західної Європи в релігійному плані. Цей процес почався ще в XVI ст. з
Реформації та появи протестантизму, який з самого початку дробився на різні
за ідеологією та структурою течії, а це, в свою чергу, вело до продукування
все нових і нових деномінацій протестантського толку. Водночас найсприятливішими для розвою протестантизму виявилися Сполучені Штати Америки.
Саме ця територія в ХІХ ст. стала «резервуаром» для масового виникнення
нових протестантських об’єднань, течій і рухів.
Конфесійна строкатість Заходу, посилення комунікаційних контактів, духовно-культурні взаємовпливи, що відбувалися у ХІХ ст. і зробили цю різноманітність більш контрастною, а отже й виразнішою, стимулювали та значною мірою сприяли становленню й розвитку релігієзнавства як науки. Адже
наукове осмислення структурно-функціональних особливостей, ідейно-богословських відмінностей між різними протестантськими конфесіями, які активно освоювали духовно-культурний простір країн західного світу, ставало
не лише головною цікавістю з наукового погляду, а й першорядною проблемою з погляду суспільно-політичного і навіть безпекового. До цього варто додати, що й постійне нарощення кількості самостійних протестантських утворень, і прагнення обґрунтувати ідейно-богословські підвалини власної появи,
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