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Предко Е. И. 

РЕЛИГИОЗНОЕ ВНУШЕНИЕ: С У Щ Н О С Т Ь И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
Рассмотрено религиозное внушение как процесе привития идей, представлений, установок и т. б., в котором главньїм основани-

ем влияния вьіступают вера, мифьі, стереотипи, обеспечивающие различньїе типьі регуляции поведения человека. Определено вли-
яние религиозного внушения на человека в контексте само- и взаимовнушения. Уровень вьіраженньїх изменений проявляется в усиле-
нии воздействия безадаптивньїх методов на личность, приобретении групповьіх стереотипов мьішления, потери самоидентифика-
ции и формировании зависимости от культа. 

Ключевьіе слова: религиозное внушение, религиозная вера, мифьі и стереотипу, деструктивное влияние. 

Ргегіко О. І. 

К Е и С І О Ц З 51ЮСЕЗТІСЖ: ТНЕ М А Т І Ж Е А № ІТ5 СОМРСЖЕМТ5 
Тіїе аиіЬог сопзШегз геїідіоиз зиддезііоп а ргосе55 оі ілсиїсаііпд їдеаз, регсерііопз, аиііидез, еіс. мг/і/с/і аге іЬе таіп Ьазіз Іог Іііе іпііиепсе 

оі іаііі), туХІ15, зіегеоіурез, ргоуідіпд бШегепІ Іурез оі гедиіаііоп оі іїитап Ьеііаьіог. Тіїе аиіЬог зиддезіз IIіе іпііиепсе оі зиддезііоп оп іїитап 
іл Іііе сопіехі оізеіі- апд тиіиаі зиддезііоп. Тіїе ІЄУ/ЄІ оі ргопоипсед сіїапдез із деіесіеб іп епііапсіпд іііе ітрасі оі йізасіарііче теїіюсіз оп іііе 
іпйМсІиаІ, дгоир асциізіііоп оі зіегеоіурісаі Ііііпкіпд, Іозз оі ШепШу іогтаііоп а псі йерепдепсе ігот Іііе сиіі. 

КеужоШз: геїідіоиз зиддезііоп, геїідіоиз Гаіііі, т у Ні з апгі зіегеоіурез, Йезігисііуе іпЯиепсе 
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М. М. Стадник, д-р філос. наук, проф. 

ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ПРАВОСЛАВНІЙ ТРАДИЦІЇ 
Розкрито різні метафізичні системи ірраціонального пізнання надприродного. Показано, що спрямованість мислення людини, яка 

засвоїла релігійне віровчення, полягає у визнанні "реальності" та важливості для Ті життя надприродного. Для цього використову-
ються не стільки зусилля людського розуму, які можуть наблизити до осягнення теологічних істин, скільки безпосереднє переживан-
ня, особливе релігійне відчуття. Процес пізнання, із погляду православних теологів, має два рівні. Перший - дослідження людиною 
навколишнього світу, що є початковою сходинкою осмислення дійсності, яке не завжди дає змогу проникнути в сутність речей і 
явищ. Другий, вищий рівень - пізнання людиною Бога, істинним процесом пізнання для православних теологів є поєднання першого та 
другого рівнів осмислення дійсності, яке досягається тільки тоді, коли сягає вищого синтезу багатогранності навколишньої дійсно-
сті з Богом через божественне одкровення. Останнє, мас перевагу перед природничо-науковими методами пізнання. Концепція пізнан-
ня православної церкви включає такі елементи: об'єкт і суб'єкт пізнання, мета пізнання, можливість і джерела пізнання, шляхи й фор-
ми пізнання, критерій істинності отриманих знань. Співвідносячи об'єкт дослідження науки та релігії, теологи стверджують, що 
наука досліджує природні, матеріальні явища, а релігія - надприродні, духовні. 

Ключові слова: ірраціональне пізнання, релігійне пізнання, наукове пізнання 

Осмислення релігійного пізнання дає можливість 
виокремити метафізичні підходи щодо ірраціональності 
процесу осягнення надприродного. Для цього уважно 
добираються факти, призначені довести обмеженість 
розуму та засобів логічного пізнання, його нездатність 
пояснити світ не тільки надприродний, але і світ реальний. 
Використовуються найрізноманітніші аргументи, якими 
обстоюється думка про те, що ірраціональне не є яви-
щем, котре заперечується розвитком науки. Для надан-
ня висунутим висновкам більшої переконливості, теоло-
ги додають до своїх суджень особливим чином прове-
дений софістичний аналіз сучасних наукових даних, які 
б підтверджували тезу про несуверенність розуму. 

Дослідженням проблем релігійного пізнання займа-
ються філософи, релігієзнавці: Богачевська І. В., Гера-
симчук А. А., Горбаченко Т. П, Колодний А. М., Лозко Г. С., 
Лубський В. І., Лубська М. В., Марченко О. В., Мозго-
вий І. П., Предко О. І., Саух П. Ю., Філіпович Л О., Харь-
ковщенко Є. А. та ін. Значне місце в осмисленні теоло-
гічного пізнання у православній традиції належить 
В. Кудрявцеву, П. Свєтлову, С. Глагольєву, М. Рождес-
твенському та ін. 

Незважаючи на важливі теоретичні напрацювання у 
цій сфері, нагальною залишається проблема як релігій-
ного, так і наукового пошуку. У цьому контексті важли-
вим є звернення до аналізу ірраціонального пізнання. 

Мета статті: розкрити особливості ірраціонального 
пізнання у православній традиції. 

Наукові відкриття XIX - початку XX ст. призвели до 
зміни світоглядних концептів. Це призвело до того, що 

значна частина православних теологів та філософів 
кінця минулого століття, зокрема С. Булгаков, Д. Мака-
рій, П. Свєтлов, С. Глагольєв, М. Рождественський об-
ґрунтовували думку про тотожність наукового та релі-
гійного пізнання, а також логічність християнського ві-
ровчення. Наявні суперечності між науковими та релі-
гійними істинами вони пояснювали "невиправданими 
претензіями науки на пізнання в недоступній для неї 
області", що вирішувалось у дусі подвійної істини. 
Представники сучасної православної церкви, захищаю-
чи ірраціональне пізнання, ідуть шляхом оновлення 
теологічних аргументів та пошуку різних методів і форм 
задля узгодження релігії та науки. Загальною логічною 
схемою таких побудов є передусім вирізнення реально 
існуючих не пізнаних досі явищ, що є свідченням "об-
меженості людського розуму". Ці явища містифікуються 
та зумисне перетворюються на дії надприродного. 

Теологічне обґрунтування взаємовідношень раціо-
нального й ірраціонального розкривається "розумовим" 
пізнанням ірраціонального, "надрозумового", у світлі 
якого тільки і можливо зрозуміти розум і свідомість лю-
дини в цілому. Реальність ірраціонального теологи об-
ґрунтовують, виходячи з того, що на рівні побутової 
релігійної свідомості складні процеси психічної діяльно-
сті, мислення, процес формування переконань, мора-
льних, естетичних почуттів не осмислюються віруючими 
в їх науковому вигляді. А тому, кожне складне явище, 
що виходить за рамки обмежених знань віруючих, не 
вкладається в систему їх наочно-конкретних уявлень і 
найпростіших логічних схем, оголошується таким, що 
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