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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тими швидкоплинними 

процесами сучасного глобалізованого світу, які ставлять кожну людину в 

надзвичайні, екстремальні, граничні умови соціального життя. Радикальні 

зміни ціннісних орієнтацій, гостра необхідність постійного пошуку і швидкого 

знаходження життєво важливих рішень, стресові ситуації – все це проблеми 

повсякденного буття сучасної людини, сфера практичного втілення її власної та 

соціальної світоглядної культури. Україна теж переживає складні соціально-

економічні й політичні процеси. Ці процеси мають як позитивні, так і негативні 

наслідки. Деструкція цінностей, до яких прагнула більшість генерацій 

українського народу, сприяє зростанню дегуманізації суспільних відносин. 

Нігілізм до традиційних аксіологічних установок, у багатьох випадках, 

зумовлюється зміною соціокультурних орієнтирів української спільноти. І такі 

зміни викликають інтерес до проблеми духовно-ціннісного наповнення як 

соціального, так й індивідуального буття.  

Нині актуалізується одна з найскладніших теоретико-методологічних 

проблем у пізнанні духовної сфери життя соціуму. Йдеться про виміри  

гуманізму, духовності, які є важливими аксіологічними характеристиками. 

Принципової значущості набуває й питання щодо спрямованості людини, її 

думок, дій та вчинків й тих проблем, що пов'язані з ними – матеріального й 

духовного начал у людині, добра і зла, характеру і смислу людського життя. 

Особливий інтерес до вічних проблем людства ініціюється, як правило, у 

кризові періоди історії. Інтерес до потенціалу православ'я у їх вирішенні, 

виникає в останні десятиліття ХХ – та початку ХХІ ст. Він виявляється 

«запитом» історії, який породжує необхідність аналізу православ'я як ціннісної 

основи життя людини. Православ'я виступає не тільки атрибутом духовного 

життя соціуму, а й механізмом причинно-наслідкових дій, що істотно 

впливають на історичну спів-буттєвість (наявний досвід) людини і соціуму.  

Аналіз та розуміння православ'я як однієї з основ духовного життя 

суспільства, що визначає характер найважливіших подій, їх підготовку, 

здійснення та втілення, набуває особливого змісту і є важливою частиною 

дисертаційного дослідження. Події такого плану зріють, осмислюються та 

готуються у просторі внутрішнього запитування про потреби світу людиною 

духовною. Філософське осмислення сутності особистості як духовної істоти 

має не тільки методологічне, але й практичне значення. Важливим постає 

усвідомлення внутрішньої роботи людського «Я», визрівання подій-вчинків.  

Актуальність теми дослідження зумовлена ще й тим, що в Україні вона не 

набула всебічного аналізу з врахуванням тих змін, що відбуваються в нашому 

суспільстві, в розвитку як православ’я, так і гуманітаристики. Існуючі 

дослідження в цій царині зазвичай носять або вузькоспеціальний, або 

загальнотеоретичний характер. Релігієзнавці, осмислюючи феномен людини, 

зосереджують основну увагу на людині «віруючій», «духовній», 

«православній» тощо. Представники теоретичної філософії, філософської 

антропології та соціальної філософії прагнуть насамперед розкрити в людині її 
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субстанціональне начало, основні екзистенціали її буття, соціальні прояви її 

екзистенції. Ці підходи до розуміння людини, як правило, перетинаються, але 

не взаємодоповнюють і не взаємозумовлюють один одного, що  не сприяє 

створенню цілісного образу людини, цілісної концепції, яка поєднувала б у собі 

людину віруючу і атеїста, життя світське і релігійне.  

 Запропонований філософсько-релігієзнавчий аналіз православ'я, його 

антропологічних вимірів, розгляд ціннісного наповнення як його головної 

структурно-утворюючої компоненти дозволить, на нашу думку, глибше та 

повніше зрозуміти природу самої людини, окреслити соціокультурний простір 

становлення та розвитку цілісної системи духовної життєтворчості особистості, 

а розроблена методологія дисертаційного дослідження надасть можливість 

більш ретельного аналізу та вивчення інших конфесій і напрямів. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених С. Аверінцева, Т. Баскакової, Ж. Батая, М. Бахтіна, 

М. Бердяєва, Г. Васьковича, Б. Вишеславцева, М. Гайдеггера, П. Гайденко, 

Г. Гегеля, А. Гелена, Ф. Голубинського, В. Горського,  С. Грузенберга, 

М. Епштейна, Г. Зіммеля, Р. Кайюа, Л. Карсавіна, А. Карташова, 

С. Кримського, Ж.-К. Ларше, Е. Левінаса, О. Лосєва, В. Лосського, 

М. Лосського,  К. Мангейма, Г. Мантзарідіса, Г. Надтоки, А. Неандера, Р. Отто, 

В. Панненберга, А. Позова (Позідіса), К. Ранера, К. Субірі , Д. Станіолайє, 

П. Тілліха, Є. Торчинова, М. де Унамуно, Е. Фромма, С. Хоружого та ін.  

Джерелознавчою базою дисертаційного дослідження є праці Аврелія 

Августина,  митр. Амфілохія,  Анастасія Сінаїта, Антонія Великого, Григорія 

Богослова, Григорія Нисського, Григорія Палами, митр. Ігнатія (Брянчанінова), 

Іоанна Дамаскіна, Іоанна Златоуста, архим. Кіпріана (Керна), прот. А.Кураєва, 

архиєп. Макарія,  Максима Сповідника, архиєп. Модеста (Стрельбицького), 

Симеона Нового Богослова, Феодоріта Кирського, Феофана Затворника та ін. 

Крім того, широко залучені результати наукових розробок таких сучасних 

українських вчених, як В. Бондаренко, І. Васильєва, Т. Гаврилюк, 

Л. Губерський, А. Жаловага, Н. Жиртуєва, А. Колодний, І. Кондратьєва, 

Л. Конотоп, В. Крисаченко, Ю. Кушаков, І. Ломачинська, М. Попов, О. Предко, 

К. Райда, В. Ребкало, П. Саух, О. Саган, Є. Харьковщенко, Д. Чижевський, 

Б. Чумаченко, З. Швед, Л. Филипович.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертаційне дослідження виконано в межах комплексної наукової 

програми кафедри філософії Житомирського державного університету імені 

Івана Франка «Випробування людського буття: класичний і посткласичний 

дискурс» (НДР № 0111U000154). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 

цілісної методології дослідження антропологічної компоненти православ'я, її 

ціннісного наповнення та особливості проявів. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання наступних основних 

дослідницьких завдань: 

- обґрунтувати змістовні характеристики особистісно-орієнтованої 

методології дослідження православної традиції; 
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- з’ясувати принципи та підходи розкриття механізмів актуалізації 

духовної сутності людини в православ'ї; 

- розкрити діалектику формування, становлення та розвитку православного 

вчення про людину; 

- висвітлити значення патристики і святоотцівської традиції у створенні та 

реалізації нових концептуальних підходів до проблеми людини; 

- визначити місце та значення вчення про людину в православному 

богослов'ї;  

- охарактеризувати методологію апологетичної функції православної 

антропології як таку, що захищає та стабілізує релігію в секулярному соціумі; 

- показати взаємозв’язок між релігійними цінностями, світоглядом і 

світонастановою; 

- прояснити антропологічні ідеали та змісти православ’я; 

- репрезентувати православну антропологію як теоретичну основу для 

активізації діяльності української православної церкви в контексті 

соціокультурних змін сучасної України; 

- окреслити особливості православ’я в сучасному українському соціумі; 

- розглянути цілісність людини в парадигмі трансценденції. 

Об'єктом дослідження є православ’я як культурно-релігійний феномен. 

Предметом дослідження є людина у православ’ї в  її особистісно-

суб'єктивній та соціально-культурній визначеності. 

Методологія дослідження. Міждисциплінарний характер дисертаційного 

дослідження обумовив його поліметодичність та широке застосування як 

загальнонаукових, так і спеціальних методів.  

Системний аналіз дозволив дослідити проблему людини у православ'ї як 

духовну цілісність, в її сутнісних виявах та проявах – її самостановленні, 

самореалізації та саморозгортанні власних духовних смислів.  

Метод аналогій репрезентує «схематизацію» граничних релігійних смислів 

у духовному досвіді людини (Р. Отто).  

Метод телеологічного аналізу, що передбачає пояснення внутрішньої 

наповненості «Я» з точки зору повноти буття людини, в кінцевому варіанті – 

«деїфікації», – обрії внутрішнього досвіду, який задається православною 

антропологією та реалізується в просторі свободи. Цей метод є загальною 

концептуальною установкою, що передбачає всезагальний характер цільової 

обумовленості буття і проявляється у введенні антропного принципу при 

поясненні розвитку Всесвіту. У православній антропології телеологізм у досвіді 

людини визначається саме онтологією кенотичного впливу Бога – Бог постав 

людиною у всьому для того, щоб людина  постала Богом (Іриней Ліонський).  

Також використовувався феноменологічний метод, який є специфічним 

для феноменології релігії й завдяки якому онтологічний смисл кенозису Бога 

щодо людини експлікується особливою, нередукованою «інтенціональністю» 

особистості (Е. Левінас).  

Специфіка роботи передбачає спрямованість не тільки на пояснення та 

моделювання, але й на метод розуміння, який відпрацьований у 

герменевтичних теоріях (Ф. Шляєрмахер, В. Дільтей, Г. - Г. Гадамер) та 
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націлює на реконструкцію та інтерпретацію смислів. При цьому автор 

спирається на традицію «розуміння», фундатором якої є М. Гайдеггер і для 

якого це спосіб буття особистості з певним екзистенціальним досвідом. 

Герменевтичний підхід у нашому випадку означає не тільки реконструкцію та 

тлумачення текстів святоотцівської традиції, але й духовно-релігійного досвіду, 

який неможливо звести до текстуального рівня, предметний зміст якого 

неможливо раціоналізувати завдяки зовнішній аналітиці. Розуміння цього 

досвіду, аналіз категоріальних умов його даності передбачає певну причетність 

дослідника. Реконструюються та інтерпретуються явна і неявна присутність 

змісту і досвіду аскези, становлення та розгортання духовної сутності людини в 

патристиці, в творчості російських релігійних мислителів. Окрім того, 

використовується і метод філософського антиномізму (метод протилежностей), 

який обґрунтовано в працях російських релігійних філософів. Наприклад, в 

російській релігійній філософії, обов’язково, протилежністю добру є зло, 

моралі – аморальність. Цей метод використовується в російській релігійній 

традиції філософування не тільки в онтології та гносеології, а в більшій мірі в 

моральній філософії. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретико-

методологічних та методичних засад всебічного та цілісного аналізу 

православ’я як соціокультурного феномену, обґрунтуванні вчення про людину 

як найважливішої складової цього феномену, розкритті методології його 

дослідження, визначенні та розгляді його як структурно-організованої системи 

з внутрішньо узгодженими, взаємопов’язаними, соціально-однорідними 

релігійними і моральними засобами, за допомогою яких розгортаються і 

реалізуються потенційні характеристики людини і суспільства. 

Наукова новизна конкретизується у таких положеннях: 

Уперше:  

- обґрунтовано сутність особистісно-орієнтованої методології дослідження 

православної традиції, яка ґрунтується на феноменологічному, 

герменевтичному, аналітичному, генетичному методах (В. С. Горський) та 

принципах цілісності, системності, всебічності і об’єктивності аналізу, що 

дозволило виокремити і проаналізувати два ієрархічно взаємопов’язані рівні 

цієї традиції – національний і світовий (загальнолюдський). Така методологія 

дозволила також прояснити ті морально-духовні засади, на яких багатоетнічний 

і багатоконфесійний український народ постає народом єдиним, зберігаючи при 

цьому, на особистісному рівні, релігійну і духовну самобутність. Показано, що 

духовне становлення особистості є процесом діалектичним, який здійснюється 

одночасно на рівнях одиничного, особливого і загального – в межах 

індивідуальної, національної і загальнолюдської традицій. Православна 

традиція виступає не лише транслятором сукупності знань, умінь і навичок від 

однієї  генерації до іншої, а й чинником розгортання власної духовності та 

самоактуалізації людини (А. Маслоу); 

- запропоновано системно-генетичний підхід до дослідження православ’я, 

не лише як релігійного, але як й соціокультурного феномена, що дало 

можливість розкрити ті реальні процеси історичного розвитку духовного життя 
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суспільства (від насильницької секуляризації і її наслідків, характерної 

фактично для всього ХХ століття в Україні, до зближення, гармонізації, 

єднання і навіть спроб злиття релігійного і світського життя), що відбувалися і 

відбуваються в українському соціумі як у минулому, так і в сучасності; 

- східна патристика проаналізована не лише як явище релігійне, але й як 

цілісний  культурний феномен, що є наслідком синтези двох культурних 

традицій – античної й близькосхідної (православної), оскільки саме ці дві 

традиції, які наповнили християнство змістом і смислами, містили в собі 

найважливіші положення, ідеї та методологічні засоби розкриття сутності 

людини як єдності природного (тілесного) й духовного, тварного й 

Божественного, тлінного і вічного, грішного й святого тощо. Східна патристика 

не тільки «утримала» проблемне поле Античності, але й асимілювала 

особливості та риси старозавітної біблійної традиції, що сприяло створенню 

оригінальної концепції людини; 

- доведено, що святоотцівська традиція формує нову парадигму розвитку 

культурно-релігійної дійсності. Людський розум, свідомість, воля починають 

відігравати в ній домінуючу роль і людина постає подібною Богові. Завдяки 

духу людина стає приналежною нескінченному трансцендентному буттю. 

Духовне, тобто всезагальне, соборне в людині пов’язує її зі всім людством, є її 

потенцією щодо есхатологічного обожнення. Саме тому православ’я й надає 

принципового значення особистісному духовному початку в людині, що 

визначає її подальше зростання до стану Богоподібності. Але особистість, 

потенційно володіючи найвищими цінностями, здійснює функції посередниці й 

в процесі зворотного впливу Бога на світ. Обоження («деїфікація») і 

одухотворення світу відбувається тільки тоді, коли Абсолют є ідеальним 

моральним взірцем для становлення та розгортання сутності людини. Головною 

методологічною установкою є розгляд проблеми людини через її ставлення до 

Бога, яке проектується на її ставлення до себе самої, інших людей, світу, буття і 

небуття; 

- з’ясовано, що антропологічне вчення є основою гармонізації релігійних, 

моральних, соціальних й історичних структур свідомості особистості, зокрема у 

вітчизняній традиції такою основою виступає модель антропології, що 

виражена у Святому Письмі. В зв’язку з цим, сутність православного вчення 

розкривається через механізми формування православної людини, тобто такої 

людини, яка живе не лише за природними і соціальними законами та нормами, 

а є людиною Богоосвяченою, яка самоактуалізується і наділена правом 

розмірковувати про добро і зло, досягати істинного пізнання себе, Бога, інших 

людей; 

- розкрито, що в українській культурі в цілому і православ’ї зокрема ідея 

«соборності» набуває свого самостійного розвитку. Позаяк «соборність», як 

єдність, є «єдністю різноманітного», а остання - принципом розвитку не лише 

матеріального світу і пізнання, а й світу духовного, то зрозуміло, що історична 

зміна соціальної дійсності з необхідністю призводить до змін духовності – 

еклезеологічне тлумачення теж змінюється. Українська традиція «соборності» 

(як і будь-яка традиція) і в релігії, і в культурі прагне до ствердження 
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протилежних антропологічних ідеалів: з одного боку, єдності (особистість, рід, 

громада, нація, людство), а з іншого – індивідуальної свободи людини. Така 

суперечливість («єдність протилежностей») «соборності» на кожному етапі 

суспільного поступу потребує постійних пошуків засобів і способів розв’язання 

цього протиріччя;  

Уточнено наступні положення: 

- смисло-ціннісною основою східної патристики є антропологія, яка 

спрямована на розкриття не лише актуальних, а й потенційних можливостей 

особистості, іманентною ознакою якої є її Божественність. Людина прагне 

піднятися до Бога, за благодаттю і, таким чином, сама постає досконалістю, 

набуває статусу центру та вінця творіння, у якому зведені воєдино протиріччя 

обох світів - тварного і трансцендентного, людина виступає співтворцем Бога 

(М. Бердяєв), має право творити не тільки дійсність, але й реальність; 

- різниця між східнохристиянською і європейською західно-християнською 

традицією полягає в тому, що період XIX – початку XX ст. виявляє 

протиставлення логосу і раціо; зміст цих понять є нерозривно пов’язаним, але 

російська філософія зазначеного періоду ввела антитезу цих понять, що є 

закономірним для неї, яка від початку сприйняла раціоналістичну і релігійно-

онтологічну традиції; 

- у межах парадигми трансценденції, яка включає в себе і православне 

вчення про людину, цілісність людини має онтологічне підґрунтя. Цілісність, 

як і «приреченість» людини до добра (Вол. Соловйов), надана саме людині, але 

ця цілісність та втілення добра в світі вимагають  вольової реалізації. Таємниця 

подолання «розірваності» людини розкривається в триєдиній її природі (тіло - 

душа - дух), яка є результатом проекції на людину потрійності Бога (Отець - 

Син - Дух Святий). Тому пізнання Бога є ключем до пізнання людини, а рух 

людини до Бога є рухом до досконалої людини; 

- цілісність людини в парадигмі трансценденції визначається не лише її 

пізнавальною діяльністю, а й духовною – її морально-діяльними 

характеристиками. Рух від потенційної цілісності людини до актуальної є 

процесом «обоження» («деїфікації»), концентрації Божественних і людських 

енергій в їх спрямованості до Бога. 

Набуло подальшого розвитку: 

- з’ясування ролі православ’я в самопізнанні, саморозвитку і 

самовдосконаленні людини у відповідності з новими соціально-економічними і 

соціокультурними умовами, розкриття значення та місця людини в добу 

глобальних трансформацій; функцію душевно-духовної людини у побудові та 

розвитку нового суспільного устрою України, що ґрунтується на принципах 

людяності та надає кожній людині право на власний вибір, самоактуалізацію, 

самореалізацію та самоствердження у «формотворенні буття»; 

- положення про «ціннісно-смисловий Універсум» людини (С. Кримський), 

яке розвивається у православ’ї, як за вертикаллю – ставлення людини до Бога, 

можливості, способи та засоби піднесення до Нього, так і за горизонталлю – 

ставлення людини до себе, інших людей, світу в цілому. 
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Теоретичне та практичне значення одержаних результатів визначається 

тим, що автор відкриває новий напрям у дослідженні православ'я як системи, 

що ґрунтується на філософсько-релігієзнавчій методології. Основні положення 

дослідження розширюють і поглиблюють знання про особливості формування, 

становлення та розвитку православ'я, а визначення його філософсько-

релігієзнавчого аспекту постає важливою складовою пізнання людини як 

духовної істоти. Для України, для якої православ'я є автохтонною релігією, 

здійснене дослідження є важливим, оскільки сприятиме поглибленому аналізу 

процесів, що відбуваються у релігійному просторі, віруваннях людини та її 

релігійного досвіду. 

Основний внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою роботою автора. Всі опубліковані праці дисертанта за темою 

докторської дисертації (монографія, статті) написано без співавторів. 

Кандидатська дисертація на тему «Національне в контексті суспільного буття 

православ’я (на прикладі РПЦ)» була захищена у 2012 р., її матеріали у тексті 

докторської дисертації не використовувались. Усі висновки і наукові 

положення дисертації одержані автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи обговорювалися на методологічних семінарах та засіданнях кафедри 

філософії Вінницького національного медичного університету ім. 

М.І.Пирогова; кафедри релігієзнавства Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка; кафедри філософії Житомирського державного 

університету ім. Івана Франка. Результати дослідження висвітлювалися в 

доповідях та повідомленнях на всеукраїнських і міжнародних конференціях, 

зокрема на таких: «Український соціум: соціально-політичний аналіз 

сучасності та прогноз майбутнього» (Одеса, 2014); «Сучасні наукові 

дослідження представників суспільних наук – прогрес майбутнього» (Львів, 

2015); «Суспільні науки: виклики та сьогодення» (Одеса, 2015); «Нові завдання 

суспільних наук у XXI столітті» (Київ, 2015); «Суспільні науки: історія, 

сучасний стан та перспективи досліджень» (Львів, 2015); «Суспільні науки ХХІ 

століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (Дніпропетровськ, 

2015); «Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів 

сучасного суспільства» (Одеса, 2015); «Мультидисциплінарні академічні 

дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 

2015) (Київ, 2015); «Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в 

умовах сьогодення» (Дніпропетровськ, 2015); «Актуальні питання суспільних 

наук: соціологія, політологія, філософія, історія» (Київ, 2015); «Пріоритетні 

напрямки вирішення актуальних проблем суспільних наук» (Одеса, 2015); 

«Суспільні науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії» 

(Дніпропетровськ, 2015); «Історія, проблеми та необхідні умови становлення 

громадянського суспільства в Україні» (Львів, 2016); «Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників суспільних наук» (Київ, 2016); «Людське 

співтовариство: актуальні питання наукових досліджень» (Дніпропетровськ, 

2016); «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль суспільних наук у 

забезпеченні його розвитку» (Одеса, 2016); «Роль суспільних наук у 
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забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.» 

(Київ, 2016); «Пріоритети розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (Одеса, 

2016); «Суспільні науки: виклики і сьогодення» (Одеса, 2016); «Чинники 

розвитку суспільних наук у ХХІ столітті» (Львів, 2016); «Суспільні науки 

сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії» (Дніпро, 2016);  «Актуальні 

тенденції розвитку суспільних наук в Україні» (Київ, 2016); «Рівень 

ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної 

цивілізації» (Львів, 2017); «Вплив суспільних наук на процес розвитку 

суспільства: можливе та реальне» (Київ, 2017) 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

монографії «Антропологічні виміри православ’я». За темою дисертації 

опубліковано 25 статей у фахових наукових виданнях, а також 25 тез, виданих 

за результатами участі у наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел, що складає 549 найменувань, із яких 

90 іноземними мовами. Повний обсяг дисертації складає 378 сторінки, без 

врахування бібліографії 327 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження; 

зазначено зв'язок роботи з науковими програмами і темами; розкрито мету та 

основні завдання; визначено предмет та об’єкт дослідження; сформульовано 

концептуальні положення, які позначені науковою новизною і винесені на 

захист; викладено методологічні засади та джерельну базу дослідження, 

окреслено можливості теоретичного і практичного застосування; висвітлено 

науково-теоретичне та практичне значення дослідження, вказані форми 

апробації його результатів. 

Розділ 1 «Концептуальні та методологічні засади дослідження 

православної антропології» складається з двох підрозділів і присвячений 

аналізу джерельної бази дослідження проблеми людини у православ’ї та 

відповідної методології. Проаналізовано основні роботи, в яких автори 

досліджують зазначену проблематику, уточнюється і систематизується зміст 

головних термінів, що використані в дисертації, а також розкривається сутність 

наукової методології, яка застосовується в роботі. 

У підрозділі 1.1. «Православна антропологія як предмет філософсько-

релігієзнавчого осмислення» авторська увага зосереджена на тих працях, що 

безпосередньо репрезентують православну антропологію, а також тих, у яких 

розкриваються головні підходи щодо дослідження православ’я в цілому і 

православної антропології, зокрема. 

Наголошується, що православна антропологія - це усвідомлення людини як 

єдності духу - душі - тіла. Тільки в такий спосіб може відбуватися становлення 

та розгортання сутності людини як духовної істоти. У цьому істотна роль 

належить й принципу сотеріології - антропологічне знання виступає засобом 

духовного зростання людини, її порятунку. Цей принцип ґрунтується на 

розумінні того, що Бог є Любов. Отже, все, що від Бога, є благом для 
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Універсуму та людини. Тому Божественне Одкровення є корисним, виступає 

порятунком для світу і людини. Позаяк православна антропологія виокремилася 

у самостійну богословську дисципліну з догматичного богослов'я (середина ХХ 

ст.), то змістовно вона перетинається також з агіологією, аскетикою, 

патрологією, моральним пастирським і літургійним богослов'ям церкви.  

Світська антропологія фундується в кінці ХІХ століття і в ній виділяється 

дві тенденції: перша ґрунтується на положеннях французьких філософів-

енциклопедистів XVIII ст. й  інтерпретує антропологію як універсальну науку 

про людину, що містить у собі всі характеристики її буття: анатомію, 

фізіологію, соціологію, психологію, матеріальну і духовну діяльність. У такому 

універсальному вигляді й значенні антропологія розвивається у Сполучених 

Штатах Америки, Канаді, країнах Західної Європи й дотепер. Друга 

репрезентує антропологію лише в межах дослідження фізичної організації 

людини - морфологія людини, антропогенез і етнічна антропологія. Такий 

напрям щодо антропологічних досліджень розвивався в СРСР і країнах Східної 

Європи в минулому столітті. 

У взаємовідносинах зі світською наукою християнська антропологія 

використовує майже всі гуманітарні науки: психологію, педагогіку, філософію, 

і культурологію. Тут важко говорити про принципові протиріччя між ними: 

християнська антропологія досліджує онтологію і метафізику людини, 

гуманітарні науки досліджують конкретні процеси, дії та феномени релігійного 

буття людини. Значущість християнської антропології полягає не тільки в 

системних викладах вчення про людину. Її зміст здатний впливати і на наукові 

розробки, і на духовне переосмислення культури. Йдеться про те, що центром 

сучасної культури є людина і її образ, який, не завжди відповідає церковному 

розумінню. Але культурна діяльність - це діяльність людини, тому будь-яке 

судження, що розкриває цінність та гідність людини, визнається культурно 

значущим. У сьогоденні християнська антропологія є допоміжною ланкою між 

православ'ям і культурою, що усвідомлюється й представниками православної 

церкви. 

Дослідження вчення про людину православної віри наштовхується й на 

певні проблеми. По-перше, християнська антропологія як впорядкована 

система знання ще не є достатньо сформованою. Знання про людину містяться 

у Святому Письмі та працях отців церкви, але збирати ці знання необхідно 

самостійно. Поява богословських праць, присвячених окремим 

антропологічним темам з достатньо детальними викладами святоотцівського 

вчення є характерною ознакою  лише кінця ХІХ ст. Саме в цей час з’являються 

праці свт. Феофана Затворника, який надавав великого значення вивченню 

людини в світлі Священного Переказу церкви і вніс значний вклад у 

становлення православної антропології, а також  праці В. Несмєлова, С. Зарін, 

архим. Кипріяна (Керна), А. Позова та ін. З нинішніх зарубіжних авторів, що 

розвивають православну антропологію, виділяються митр. Ієрофей (Влахос), 

митр. Амфілохій (Радович), митр. Іоанн (Зізіулас), єп. Калліст (Уера), 

П. Неллас, Г. Мантзарідіс, Жан-Клод Ларше та ін. У Росії на цьому терені в 

наші дні працюють: митр. Ігнатій (Пологрудов), архієп. Костянтин (Горянов), 
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свящ. Андрій Лоргус, свящ. Вадим Коржевський. І хоча в наш час дослідження 

з християнської антропології стали публікуватися регулярно, проте проблема 

системного, всебічного і об’єктивного викладу основних православних ідей про 

людину поки ще не вирішена.  

По-друге, понятійний апарат православної антропології формується в 

історії церкви поступово, і цей процес є незавершеним. Розробка термінології, 

значень богословських зворотів знаходиться на початковій стадії, тому питання 

розуміння та інтерпретації біблійних фраз і святоотцівських тверджень 

виявляються складними і часто неоднозначними. Більшість вище зазначених 

дослідників пропонують власні підходи до вирішення цієї проблеми. 

Православна антропологія ще й досі потребує власної методології, а 

оскільки вона є приналежною до богослов’я, то й методологія її знаходиться в 

богословському просторі, торкається богословських проблем. 

Предметом православної антропології є людина, до того ж людина 

віруюча, яка має містичний та Богоодкровенний досвід. Православна 

антропологія зростає на засадах біблійної антропології. Однією з головних 

проблем останньої є істотні розбіжності між старозавітною і новозавітною 

антропологією. Боговтілення принципово змінило ставлення не тільки до 

людини, але й до її майбутнього. Деякі православні дослідники вважають, що 

християни розглядають Старий Завіт крізь призму Нового Завіту. Тобто, 

йдеться про різне тлумачення, наприклад, потойбічного життя людини, 

прощення гріхів тощо.  

З’ясовано, що для розкриття головних рис та особливостей православної 

антропології недостатньо одного морально-психологічного підходу. Такий 

підхід, по-перше, не дозволяє позбутися певного світоглядного деїзму або 

філософського дуалізму у стосунках Бога і світу, що заперечує повноцінну 

участь Бога у житті людини і світу. По-друге, він вихолощує принцип 

універсалізму, що закладений у християнській ідеї кенозису. Саме кенозис і 

передбачає зміни та перетворення будь-якої людини завдяки Богові, а не лише 

тієї, яка піднеслася до Нього або досягає вершин морального вдосконалення. 

Тому, на нашу думку, вузловим в дослідженні вище зазначеної проблематики 

має постати онтологічний підхід. Адже цей підхід надає реальні можливості 

репрезентувати та усвідомити досвід православної антропології як досвід 

безперервний, багатий, насичений. А також дозволяє показати і врахувати 

трагедію людського буття і при цьому не передбачає ототожнення людини й 

Бога в їх ессенціальній гідності та взаємообумовленості, йдеться тільки про 

співпричетність людини і Бога. Бог залишає людині її вільний, особистісний 

вибір, її волю обирати та вибирати. Окрім того, саме онтологічний підхід 

дозволяє розкрити проблему присутності Ісуса Христа в історії, культурі, 

мистецтві, в динаміці становлення і розгортання духовності людини. 

У підрозділі 1.2. «Православна й західноєвропейська релігійна 

антропологія: головні особливості» здійснено систематичний огляд 

літератури, використаної дисертантом для проведення компаративного аналізу 

православної й західноєвропейської антропології. 
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Проблеми антропології, релігійної свідомості й духовності аналізувалися в 

працях таких відомих дослідників минулого і сучасності: С. Аверінцев, 

М. Бахтін, М. Бердяєв, Л. Берталанфі, М. Бубер, С. Булгаков, І. Васильєва, 

Б. Вишеславцев, П. Гайденко, А. Гелен, В. Горський, М. Дворецька, О. Дересі, 

А. Жаловага, Н. Жиртуєва, М. Зарін, В. Зеньковський, М. Зернов, Л. Конотоп, 

С. Кримський, В. Крисаченко, І. Мейєндорф, М. Попович, В. Ребкало, К. Субірі, 

 М. де Унамуно, М. Шелер та ін. 

Наголошується, що християнська теологія не обмежує людину в плані 

реалізації її пізнання, оскільки сама християнська теологія розвинулася у 

безпосередньому зв’язку з розробкою проблем космології. У перші чотири 

століття свого існування християнська антропологія рухалася від розвитку 

окремих положень у новозавітній літературі до певних концептів у класичній 

патристиці, минувши фрагментарну стадію, яка реалізувалася у початковому, 

донікейському періоді патристики. Осередками антропологічної творчості на 

християнському Сході стали теологічні школи. Олександрійські й 

каппадокійські мислителі розробляли проблему людини у спіритуалістичному 

плані, в аспекті містичної сотеріології, а підґрунтям для цього був платонізм та 

біблійні тексти, які інтерпретувалися алегорично. Антіохійська теологічна 

школа вирішувала антропологічні проблеми в межах реалістичної сотеріології, 

основою чого служило буквальне сприйняття Біблії та антропологічна традиція 

Аристотеля, який розглядав людину як єдину духовно-тілесну істоту.  

Особлива роль у розробці християнської антропології належить відомому 

каппадокійцю Григорію Нисському і представнику латинської патристики 

Аврелію Августину. Саме ці  мислителі створили перші системи християнської 

антропології, виокремили стани людини – початковий, сучасний та майбутній. 

Безперечно, обидва мислителі по-різному підходили до проблеми людини, але 

саме вони, фактично водночас, запропонували світові принципово різні 

антропологічні моделі. Але Феодоріт представив ще один системний виклад 

християнської позиції щодо проблеми людини, який був обґрунтований в 

найкращих традиціях антіохійського антропологічного максималізму. У 

православній антропології ця проблематика набуває характеру сповіді й цей 

характер зберігається впродовж всього існування православної релігії в різних 

країнах. Отже, можна говорити про екзистенціальний характер взаємовідносин 

«Я» - «Я», тобто такий тип взаємин, що не залежить від культурно-історичних 

або соціальних умов буття людини. Людина не просто живе, її життя є 

процесом, вона відшукує смисл у собі, в інших людях, в житті, у смерті, в 

оточуючому середовищі. Людина переживає себе, свій вибір, відчуває потребу 

в смислі та потребу в самотності одночасно. Самотність – неначе погляд у себе, 

пошук істинних смислів. 

У православному богослов'ї важливим для розуміння природи людини є 

догмат про дві природи Ісуса Христа – Божественну й людську. Поєднання цих 

двох природ призводить до зміни стану «єства» людини – Божественне 

залишається Божественним, а людське – людським, але при цьому, людське 

набуває дійсної можливості «обоження» («деїфікації»), можливість 

онтологічного поновлення всіх складових людини. Визнання Боговтілення 
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надає можливість усвідомити, що людина вирвалася із замкненого кола 

«народження – смерті», звільнилася від тиску цивілізації, тому що Бог постав 

людиною. Спільним для православної антропології, російської релігійної 

філософії й західноєвропейської антропології є їх мета – створення ідеалу 

досконалої людини. Їх відмінності  в осмисленні особистості, подвійної 

природи людини, мети та призначення людини, смислу її життя, можливості 

піднесення до Бога, взаємовідносин людини і Бога, змістовному наповненні 

понять «людина», «життя», «смерть», «благо», «Бог» тощо. Західноєвропейська 

антропологія орієнтована на принцип «індивідуації», а православна – на 

колектив (наприклад, колективна молитва як найбільш ефективний варіант 

звертання до Бога). 

Другий розділ «Сутнісні вияви людини в православному віровченні» 

присвячено комплексному аналізу проблеми людини та проявів її духовно-

душевних станів у православній традиції. 

У підрозділі 2.1. «Цілісність людини як головна ідея православ’я»  

аналізуються тексти представників християнської релігії, з’ясовуються 

підґрунтя для побудови концепції цілісної людини. 

Одним із головних положень християнства є те, що вибір духовного шляху 

залежить як від людини, так і від Бога. Ще за часів апостолів й дотепер, 

християнське богослов’я створило великий корпус текстів про природу, 

сутність і розвиток людини. Більша частина цих текстів торкається теми 

устрою людини та інших проблем. Наприклад, Послання апостола Павла. 

Безпосередньо теми дисертації стосуються праці Антонія Великого «Настанови 

про життя у Христі», Григорія Нисського «Про устрій людини», Немесія 

Емесського «Про природу людини», св. Ігнатія (Брянчанінова) «Слово про 

людину»,  Григорія Богослова «Слово про природу людини», арх. Кіпріана 

(Керна) «Антропологія св. Григорія Палами», Луки (Войно-Ясенецького) «Дух, 

душа і тіло» та ін.  

Водночас розгляд проблеми людини як цілісності, єдності у думках та 

почуттях продовжили представники російської релігійної філософії – 

М. Бердяєв, С. Булгаков, В. Зеньковський, І. Ільїн, Л. Карсавін, О. Лосєв, 

В. Лосський, Вас. Розанов, Вол. Соловйов, Є. Трубецькой, П. Флоренський, 

С. Франк та ін. Серед сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників, що 

зверталися до вищезазначеної проблематики, слід відзначити В. Бібіхіна, 

А. Гордієнка, В. Горського, Б. Ємельянова, С. Кримського, С. Хоружого та ін. 

Як показав аналіз праць, християнська релігія виходить із найскладнішої 

моделі людини – трьохмірної. В такій моделі чітко виділені три начала – «дух», 

«душа» і «плоть». Відповідно протиставляються ідеальні типи духовної, 

душевної й плотської людини. Християнство розглядає тіло як ціле, тобто як 

поєднання духу, душі та плоті. Душа містить у собі сенсорні почуття, інтелект і 

волю, а дух людини тлумачиться як триєдність віри, інтуїції та совісті. У 

ранньому християнстві конкурували поміж собою дві онтології людської 

тілесності – гностична і біблійна. Для представників платонізму і гностиків, 

тіло виступає джерелом зла та нещастя, які заважають пізнавати Бога. 

Знаходження духу в плоті – це покарання за гріх, чим  гріховнішою є людина, 
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тим неприємнішою і недосконалою є форма, в якій перебуває її душа. І 

навпаки, в Біблії душа і плоть – це взаємодоповнюючі сторони особистості 

людини, які ніколи не існують одна без одної. Тіло – це храм духу, без тіла 

неможливо покарати чи нагородити людину за її вчинки. Розвиток 

інтелектуальної сфери людини не обов'язково призводить до духовності, 

навпаки, може навіть призупинити цей ріст. Кількість знання не навчає розуму, 

розумінню подій та речей в їх власній сутності, інтелект не робить людину 

духовною істотою. Плоть і дух можуть боротися між собою, що, в багатьох 

випадках, призводить до дисгармонії в людині. Якщо дух в людині 

нерозвинений, то така людина, фактично, не здатна до містичного й 

інтуїтивного осягнення Універсуму, а також неспроможна жити за законами 

совісті, мудрості, милосердя. Свобода надається людині для вибору – або 

реалізувати свої можливості для піднесення до Божественного,  або впасти, 

деградувати до тваринного стану. 

Аналіз філософської, релігійної та релігієзнавчої літератури, що стосується 

тлумачення людини як цілісності, відкриває багаті творчі традиції та 

можливості в теоретичній спадщині як українських, так і зарубіжних 

дослідників. Водночас нові життєві реалії  ХХІ століття не тільки актуалізують 

проблему досконалої людини, а й вимагають нового прочитання 

християнського ідеалу гармонійної людини. В зв'язку з цим, виникає ціла низка 

питань: чи можливі різні типи «гармонійної людини», чи рівноцінні ці типи, чи 

був Адам досконалим тощо. Непроясненим й дотепер залишається питання, чи 

є християнська традиція у розумінні ідеалу людини моністичною та 

монолітною, чи вона постійно поповнюється множинністю альтернативних 

підходів до цієї проблеми. Сьогодні в українському релігієзнавстві недостатньо 

репрезентовано філософське осмислення християнського вчення про шляхи 

осягнення духовного досвіду, про можливості  актуалізації людини, 

розгортання її духовної сутності. 

Говорячи про християнську традицію, автор підкреслює, що саме вона 

висвітлює «симфонію» людської екзистенції як уподібнення Богові. Люди не за 

власним розсудом визначають кінцеву мету свого життя,  її визначив творець – 

Бог, який очікує, що люди любитимуть та славитимуть його. Тому в 

християнській традиції людина «відбудеться», тобто, стане духовною істотою, 

якщо тільки служитиме Богу. Людина – це тріада (дух, душа, тіло), тому її 

завданням є славлення Бога і духом, і душею, і тілом. Православ’я наголошує, 

що сам процес становлення релігійної цілісності людини є піднесенням від 

первісного рівня духовного «дєланія» (релігійної освіти і виховання) через 

стадію накопичення духовного досвіду до вищого рівня духовного мислення 

(творчості), якого досягають тільки релігійні діячі (пророки, святі, ченці). Якщо 

розглядати питання формування типових життєвих ідеалів, то слід зазначити, 

що існують три полярні моделі. По-перше, моделі «пророцького одкровення», 

по-друге, моделі «собору» та по-третє, моделі «масової самодіяльності».  

У будь-якому соціумі відбувається боротьба між ідеалами-конкурентами, 

деякі з них спрямовані на стабілізацію існуючих взірців цілісності життя, а інші 

– на їх перетворення, заміну або знищення. Сам сенс життя постає процесом, 
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що формує ідеали та містить у собі осмислення життя, підведення 

вибудуваного інтегрального образу під певний загальновизнаний тип людської 

цілісності, співставлення цього типу з необхідним ідеалом гармонійної 

цілісності, розробку тактики й стратегії власного життя, що пов’язані з 

визнаним ідеалом. Уточнення життєвого шляху вимагає осмислення тих стадій, 

що вже пройдені, та вибору нових стадій гармонійного життя. Смисл життя 

водночас є проективним і ретроспективним. Формами надання смислу 

слугують особливі мовні матриці, що походять від несвідомих архетипів. 

У підрозділі 2.2. ««Ідея людини» у вченнях отців церкви» розкриті 

головні положення східнохристиянської патристики, яка містить у собі важливі 

ідеї цілісного розуміння людини, а також розширює обрії онтологічного, 

гносеологічного, антропологічного, аксіологічного та інших підходів до таких 

сфер її життєдіяльності, як культура і творчість. 

У працях християнських богословів виокремлюються і аналізуються три 

основні стани людської природи – первинний (райський), природа людини 

після гріхопадіння, тобто її сучасний стан, і поновлена природа після 

воскресіння у раю. Гріхопадіння є певною межею, що трагічно змінила життя 

людини, її Земне перебування. Максим Сповідник розглядає первинний стан 

людини в зв'язку з поновленим типом людської природи, який був явлений у 

Христі. Другою основоположною, щодо положень про первинну природу 

людини, була у нього ідея обоження. На його думку, оскільки людина з самого 

початку була покликана об'єднати все тварне буття з Богом, остільки в її 

природі мали місце зародки реалізації цього Божественного задуму. 

Принципово важливим є ствердження мислителем єдності людської природи в 

її первинному вигляді, навіть поділ на чоловічу і жіночу стать не вважався ним  

перешкодою. Таке розуміння людської природи передбачало передусім її 

цілісність. Після гріхопадіння людина втратила здатність реалізовувати 

Божественний задум й відтоді вже не могла здійснювати та реалізовувати своє 

призначення – об'єднувати творіння. Гріх людини не виключає повністю саму 

можливість такого об'єднання і обоження людини, але шлях до цього став 

набагато складнішим. Саме гріхопадіння зробило необхідним олюднення 

Христа. Христос у собі реалізував і задум Бога про обоження тварі й людини, 

поновив природу людини. Звідси принципово важливим було для Максима 

Сповідника обґрунтування повноти людської природи у Христі, оскільки лише 

в цьому випадку може бути поновлена вся людська природа. У такому підході й 

розкривається його непримиримість з монофелітською єрессю, яка 

применшувала людську волю Христа і, в такий спосіб, підривала можливість 

справжнього поновлення людської природи, наслідком чого й був порятунок 

людини. Після поновлення Христом людської природи і для самих людей 

виникла можливість здійснити Божественний задум. Особлива увага 

приділяється також вченню мислителя про апокатастасіс. Максим Сповідник не 

був першим мислителем в обґрунтуванні цього вчення, воно знайшло своє 

висвітлення і в працях Климента Олександрійського, а потім і в працях Оригена 

та Григорія Нисського.  
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Згідно з вченням про апокатастасіс, усі розумні тварі, які відступили від 

Бога у кінці часів, будуть очищені від гріхів і, пройшовши через тимчасові 

муки, повернуться до свого первинного стану. Тлумачення Максимом 

Сповідником апокатастасісу розглядається в дисертаційному дослідженні у 

порівнянні з тлумаченнями Оригена і Григорія Нисського. Тексти самого 

Максима Сповідника надають можливість розкрити декілька смислів, які автор 

вкладає у термін «апокатастасіс». Так, по-перше, йдеться про моральне 

поновлення людини; по-друге, про фізичне поновлення після другого 

Пришестя, поновлення безсмертя. Максим Сповідник наводить і тлумачення 

апокатастасісу Григорієм Нисським як поновлення природи всього людства 

після другого Пришестя, але стверджувати, що це було і його думкою, 

достатньо важко. 

Святоотцівське вчення визнає можливим і навіть необхідним досягнення 

пристрасною частиною єства людини стану теозису. Це може здійснюватися 

шляхом подолання гріховності людини; завдяки підкоренню пристрасного 

початку розуму, а через розум підкорення й самому Богові; завдяки доведенню 

способу існування та діяльності пристрасного початку душі у відповідність до 

початкового творчого і рятівного Божественного задуму про людину; завдяки 

зміні бажання природної енергійної пристрасті з мирських задоволень та 

схильностей до прагнення вічних небесних благ. Саме при цьому пристрасна 

сила душі, завдяки енергіям безпристрасних пристрастей (ісихазм), прагненням 

жадання, перетвореного у Божественну пристрасть і гнівом, що перетворився у 

Божественну любов, стає покликаною та здатною до втілення своєї вищої мети 

– діяльного піднесення до Бога, до найвищих вершин теозису. Такий підхід до 

розуміння людини дозволяє не тільки виділити магічні та окультні елементи, 

що не сприймаються християнством, а й визначити найцінніші теоретичні 

інтуїції, що існують у гуманітарних підходах. Окрім того, аналіз рівнів та форм 

висвітлення уявлень про особистість, людину і Бога постає одним із базових 

методологічних принципів християнських мислителів. Святоотцівська традиція 

розкриває людину як вільну та відкриту особистість, яка покликана включити у 

міжособистісне спілкування весь світ та нести особисту відповідальність за 

себе і цей світ перед Богом та людьми. 

У підрозділі 2.3. «Сутнісні вияви людини в російській релігійній 

філософії кінця ХІХ - початку ХХ ст.» виділено низку проблемних питань, 

актуальних на сучасному етапі розвитку українського суспільства, розв’язання 

яких потребує розкриття духовності як стержня людини. В цьому зв’язку автор 

звернувся до російської релігійної філософії, зокрема до творчої спадщини 

В. Несмєлова і М. Тарєєва.   

Джерельною базою для розкриття проблеми людини в російській традиції 

філософування в цілому і в православній академічній антропології зокрема, 

постали такі праці: 

по-перше, твори М. Бердяєва, В. Зеньковського, М. Лосського, Е. Радлова. 

Г. Флоровського, С. Франка, оскільки ці мислителі вписують академічну 

православну антропологію у загальний контекст російської традиції 

філософування;  
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по-друге, праці, в яких безпосередньо досліджується об'єкт православної 

антропології, автори яких аналізують предмет, метод, головні проблеми та 

практичні можливості релігійної антропології в цілому. До них відносяться: 

«Досвід філософського виправдання християнства» і «Російська ідея» 

М. Бердяєва, «Історія російської філософії» В. Зеньковського, «Історія 

російської філософії» М. Лосського, «Нариси історії російської філософії» 

Е. Радлова, «Шляхи російського богослов'я» Г. Флоровського, «Сутність та 

провідні мотиви російської філософії» С. Франка та ін. Саме ці праці надають 

уявлення про місце антропологічної проблематики у християнстві в цілому та 

православ'ї зокрема, щодо її загальноприйнятої форми – такі уявлення дають 

можливість виявити нові філософські тенденції в антропологічних системах 

В. Несмєлова і М. Тарєєва; 

по-третє, праці, С. Аверінцева, М. Краснікова, М. Кудріна, В. Ребкало, 

О. Туберовського, Л. Фокіна, Ю. Чуковенкова та ін., в яких здійснено 

критичний аналіз антропологічних теорій В. Несмєлова і М. Тарєєва. В цілому, 

необхідно підкреслити, що є й питання, які пов'язані з критичним підходом до 

православної академічної антропології. 

Російська релігійна філософія є багатогранним феноменом. Як результат 

синтезу релігійного і світського типів мислення, вона привнесла у 

загальнолюдське мислення нове світосприйняття. Соборно-софійні уявлення є 

традиційними для російської релігійної філософії й водночас значущими для 

подальшої їх розробки у світлі глобалізаційних трансформацій, що 

відбуваються у цілому світі. Положення щодо однополярного світу та про його 

однонаправлений розвиток, який поширений у західній європейській філософії, 

є, на нашу думку, недостатньо обґрунтованими, і це стає очевиднішим в зв'язку 

з політичною нестабільністю і глобальними проблемами. Саме тому виникає 

нагальна потреба створення синтезуючих концепцій розвитку людства, що 

міститимуть і закономірну інтеграцію, універсалізацію світу, і водночас 

прагнення народів до збереження власної самобутності. Для оформлення 

концепцій такого плану постає важливим звернення до розробок багатьох 

російських мислителів, які обґрунтували ідею соборності не тільки щодо 

соціальних груп, а й відносно розвитку людства в цілому. Духовно-моральні 

аспекти соціального життя, які вважаються пріоритетними для російської 

релігійної філософії, привертають дослідницьку увагу всієї світової спільноти.  

Аналіз російської релігійної філософії як евристичного напряму, що 

здатний виробити концепції соціальних перетворень сучасного світу на основі 

ствердження пріоритетності духовно-моральної проблематики, дозволяє 

сформувати нове розуміння сучасних кризових явищ, яке допоможе їх 

подоланню в найближчій перспективі. Не зважаючи на велику кількість 

публікацій, що присвячені розгляду російської релігійної філософії 

В. Зеньковського, щодо необхідності вивчення внутрішньої боротьби у 

російській філософії через протистояння спіритуалізму і матеріалізму як 

протилежних онтологічних інтуїцій російської думки й дотепер не має свого 

адекватного втілення. Це передбачає дослідження і складових російської 
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традиції філософування, і протилежних спіритуалістичних і матеріалістичних 

онтологічних течій в контексті діалектичного протиріччя.  

Значущими для дослідження християнських джерел російської філософії 

є біблійні тексти. В цьому плані заслуговують на особливу увагу творчі пошуки 

К. Аксакова, І. Герцена, А. Григор'єва, Ф. Достоєвського, І. Кіреєвського, 

О. Хомякова та ін. Також важливим є аналіз класичних праць М. Бердяєва, 

С. Булгакова, Б. Вишеславцева, М. Гершензона, І. Ільїна, Л. Карсавіна, 

М. Лосського, В. Лосського. В. Соловйова, П. Флоренського. Творчість цих 

мислителів розглядалася в працях як українських, так і зарубіжних дослідників 

– В. Акулініна, Г. Водолазова, В. Горського, А. Гулиги, І. Іванової, Л. Когана, 

Л. Конотоп, В. Кравченко, Є. Рашковського. У цих працях людина виявляється 

творчою особистістю, яка творить не тільки себе, але й світ, «живе буття», 

дійсність і реальність. Ця творчість й розкриває сутність людини як сутність 

Божественну, неповторну, одухотворену. Людина у межах російської традиції 

філософування не тільки організовує оточуючий її простір, а надає йому 

смислу, «йменує речі» (О. Лосєв), тобто створює новий світ власного життя. 

Таке творення може відбуватися тільки на ґрунті моралі й моральності, 

реалізації власної спрямованості виключно до добра, істини та справедливості. 

«Людина створена для добра» (Вол. Соловйов) – ось стрижень розуміння 

сутності людини, її смислів та почуттів у російській філософії кінця ХХ – 

початку ХХ ст. 

Російська релігійна філософія, виходячи зі своїх онтологічних пріоритетів, 

апелює безпосередньо до живої віри і живого буття, що передує людині й 

пізнання якого не обмежується можливостями розуму. Фактично, такий підхід 

ґрунтується на істотно іншому, відмінному від утилітарно-позитивістського 

світогляді, на значно складнішому розумінні процесів розвитку, що 

обумовлюють взаємодію Божественного і людського в історії, що приводить до 

кардинально іншої постановки онтологічних, антропологічних, гносеологічних, 

етичних, аксіологічних та інших проблем сучасної філософії, розв’язання яких 

надає можливості пошуку нових, якісно відмінних стратегічних цілей розвитку 

людства, що визначаються не тільки матеріалістичним, але й духовно-

метафізичним сприйняттям світу. 

Третій розділ дисертації «Православна антропологія і христологія» 

присвячено одній із головних проблем – співвідношенню й взаємозв’язку 

антропології й христології.  

У підрозділі 3.1. «Процесуальний характер становлення і 

вдосконалення людини» наголошується, що ідея відмови від образу цілісної 

людини, на якій наполягають мислителі постмодерну – Ж. Батай, Ж. Дельоз, 

Ж. Дерріда та ін., неодноразово виявлялася необґрунтованою в історії людської 

думки. Те, що здається абсолютним, можна спростувати екзистенціально, 

онтологічно. Неадекватність постмодерністського образу людини не раз 

підтверджувалась навіть долями самих філософів цього напрямку. Важливість 

осмислення релігійної концепції людини підкреслював і засновник 

філософської антропології, відомий німецький мислитель М. Шелер. На його 

думку, тільки поєднання філософського, природничо-наукового і релігійного 
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підходів надає можливості побудови цілісної концепції людини. Інші 

представники філософської антропології – Е. Агацці, А. Гелен, А. Портман, Г. -

 П. Рікман, А. Сервера Еспіноза, розкриваючи природу людини, її походження 

та співвідносність зі світом тваринним, підкреслюють, що людина – це 

особлива «тварина», яка є носієм духу, духовності. У релігійній антропології 

М. Бубера, Г. - Е. Генстенберга, О. Дерісі, Л. Фарре. простежується значна 

увага до проблем істинної особистості, спілкування, ставлення до Бога та інших 

питань суто екзистенціального плану. 

За методом дослідження у православній антропології умовно можна 

виділити  два напрями – «антропологія  теоретичних суперечок» і 

«антропологія аскези». Вони не знаходяться у протиріччі, але перший напрям 

користується категоріями Античності, а другий – створює оригінальну мову. 

Оригінальність такої мови обумовлена унікальністю досвіду людини, тому вона 

важко перекладається на мову філософську (арх. Кіпріан).  
Православна антропологія ґрунтується на трьох взаємообумовлених та 

взаємопов'язаних векторах – христологічному, філософсько-богословському і 

практиці безпосереднього духовного вдосконалення (аскеза). 

Проблематичність людини є очевидною для різних течій антропології: 

православної, західної й російської релігійної філософії кінця ХІХ - початку ХХ 

ст. Людина – це набір протиріч, її неможливо зафіксувати в якомусь певному 

моменті. Людина визначається духом, дух протиставляється життю. Людина є 

перетином духу, душі, тіла і життя. Ця ідея, а також еволюційний підхід 

обґрунтовуються в російській релігійній філософії. На думку російських 

мислителів, еволюція матеріального світу має ідеальну основу і спрямовується 

нею. Мета еволюції – це об'єднання всього тварного світу в Богові. Така 

ідеальна основа, на відміну від «духу» західної філософської антропології, має 

моральне забарвлення. Драматизм переживання православними мислителями 

протиріччя внутрішнього світу людини, у багатьох випадках, супроводжується 

оптимізмом з приводу дійсної можливості набуття досконалості, гармонії, 

цілісності. Реальне бачення людини постає можливим, якщо розглядати людину 

у перспективі вічності. У зв'язку з цим важливим є усвідомлення подвійності 

людини, поєднання в ній духовного і матеріального. Така подвійність дозволяє 

людині посісти особливе місце в ієрархії буття – осьове. Людина не тільки 

проживає своє життя у природі та сфері духу, а й створює свій особливий, суто 

індивідуальний світ – людський. Окрім того, слід наголосити й на особистісній 

характеристиці людини, яка є початком унікальності, неповторності та 

своєрідності. Особистість з'являється тільки при зустрічі з Іншим (М. Бахтін). 

Також підкреслено ще одну важливу характеристику – це осмисленість 

буття людини. Кожна людина не тільки живе, а й створює свій «життєвий 

проект», думає про мету та сенс свого життя, переживає, мріє, вигадує. Людина 

прагне до смислів і потребує, в певному сенсі, самотності – внутрішнього 

самоспоглядання себе, власного внутрішнього світу. Процесуальність людини – 

це її мінливість, постійна зміна смислів та прагнень, бажань і думок. Людину як 

таку неможливо зафіксувати, сказати, що вона є такою, тому що у наступному 

моменті вона такою вже не є. Тому закономірним є те, що православна 
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антропологія весь час звертається до положення про дві природи Ісуса Христа – 

Божественну і людську. Саме це поєднання принципово змінює й саму природу 

людини. Людина перестає бути тільки природною істотою, проживати своє 

життя лише в дійсності, вона має можливість піднестися до реальності. Таким 

чином, Христос поновлює у собі єдність Бога і людини, єдність, що була 

втрачена. Подвійність Боголюдини реалізується в подвійності людини та 

відкриває необмежені можливості для її самості – можливість Богопізнання, 

співпраці з Богом, причому внутрішній світ людини не тільки збагачується 

завдяки цим можливостям, але й принципово змінюється, обожнюється. 

У підрозділі 3.2. «Релігійний досвід і релігійна віра як спосіб 

піднесення та спасіння людини» аналізуються релігійні стани людини як її 

потенції до моральних змін, для перетворення самої себе. 

У цьому підрозділі розкрито, що духовно-моральні основи особистості 

необхідно розглядати у взаємозв’язку з її релігійним досвідом. Зміни в 

релігійній свідомості органічно поєднані з моральною основою особистості. 

Релігійний контекст виступає головним не тільки в ґенезі елементів духовно-

моральної культури, але й в розбудові демократичної держави. Релігійна 

свідомість виступає однією з головних домінант у формуванні духовно-

моральних основ особистості, соціуму і держави, вона може втрачати свою 

пріоритетну роль, але ніколи зникнути не може. Релігійність є інваріантною в 

структурі людської свідомості. Тобто, якщо зникне релігія як така, то наслідком 

цього не буде зникнення релігійності. Релігійна свідомість переходить до сфери 

несвідомого та виявляє себе через архетипи у соціальних структурах. У 

багатьох випадках саме в релігійній вірі шукають основу для процвітання, 

можливості для знищення негативних факторів у суспільному поступі. 

Моральна гідність як критерій віри є універсальним критерієм для 

християнської теології – католицької, протестантської, для православного 

богослов'я та етики. Віра у такому підході розглядається як релігійно-етична 

категорія, яка має духовно-моральне значення в житті людини, аналізується у 

взаємопов'язаності з такими категоріями, як «любов», «надія», «добро», «зло» 

та ін.,  через зв'язок з діями, вчинками людей, їх мотивацією та волею, тобто 

досвідом людини. Критерії поняття «релігійної віри» як соціокультурної 

реальності, що пов'язана з релігійністю (релігійна свідомість, поведінка, 

релігійне ставлення), детально розглядаються такими вченими, як П. Бергер, 

М. Вебер, Е. Дюркгайм, Д. Угринович, І. Яблоков та ін. Окремо виділено 

поняття «релігійної мобільності» людей (П. Сорокін) і розуміння віри як 

«практичної віри» (Г. Зіммель). У такому аспекті в дисертації віра порівнюється 

з толерантністю, плюралізмом, з одного боку, й фанатизмом, релігійним 

фундаменталізмом, релігійною ксенофобією, з іншого боку. В такий спосіб, 

віра досліджується в контексті формування та впливів ментальності соціуму, 

релігійної свідомості людини, її поведінки тощо. 

Віра є центральним системоутворюючим феноменом людського буття, 

вона проявляється в культурі як ментальність соціальної реальності, виступає 

когнітивним стержнем будь-якої релігії, а також впливає та визначає 

психологічний стан віруючої людини. Все це дозволяє говорити про те, що 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 
 

20 

релігійна віра має власну динаміку і здатність до еволюції. Така специфіка віри 

визначає наявність різноманітних типів віри, які впродовж людської історії 

з'являлися, змінювалися в контексті однієї або декількох релігій, на існування 

яких впливали процеси деміфологізації, секуляризації, гуманізації тощо. 

Екзистенціальний критерій у розумінні релігійної віри виявляє себе як 

протилежність традиційним критеріям про Бога і Божественне Одкровення, як 

джерело віри, що є типовим для філософії релігії, соціології релігії, теології та 

ін. Йдеться про розкриття динаміки розвитку релігійного феномену, його типів 

та рівнів. Особливо це стосується протестантської теології, де модерністи, які 

наслідують Ф. Шляйєрмахера та інших представників протестантської 

ліберальної теології, фактично відмовляються від цілої низки догматичних 

принципів оцінки феномену віри і акцентують дослідницьку увагу в своїх 

працях на екзистенціальних і антропологічних факторах у розкритті сутності 

віри. Культура теж виступає  критерієм віри, де віра постає таким феноменом, 

що гуманізує і особистість, і культуру, є головною детермінантою характеру 

соціальних уявлень і культури, а також модусів культури. Віра розкривається 

як парадигмальний і ментальний феномен. 

У підрозділі 3.3. «Взаємовідносини людини і Бога в православній 

традиції» розкрита специфіка ставлення людини до Бога і Бога до людини в 

православ’ї, а також особливий характер їх взаємин. 

Визначення сутності кризових екзистенціальних характеристик буття 

сучасної людини – це головна проблема для розкриття змісту нашої доби, яка 

співвідноситься з православною традицією, з ідеєю «кенозису людини», що є 

свідченням певного життєвого парадоксу культури з християнською 

домінантою. З точки зору типу людини, який репрезентує ця культура, 

зовнішня творчість не має принципового значення, а головним є усвідомлення 

людиною себе, власної внутрішньої духовності. Людина може називатися 

«людиною» тоді, коли вона, у творчому процесі, усвідомлює необхідність 

смирення (бути в злагоді з «миром» (світом)), як певного фундаментального 

онтологічно-особистісного ставлення. Російський дослідник М. Епштейн 

використовує концепт «кенозис людини», що передбачає початок її піднесення 

до Бога та набуття повноти буття. М. Епштейн вводить цей концепт для 

розуміння феномену деантропологізації. Концепт «кенозис людини» є 

генетично приналежним до певної сфери духовно-релігійного досвіду і 

водночас він означає «творче зникнення» (М.Епштейн) людини в сучасному 

просторі технологічно опредметненої культури. Але з точки зору 

християнського мислення, сучасне «зникнення людини» можна інтерпретувати 

не тільки як досвід відносної невдачі щодо використання її творчих потенцій, а 

швидше як її кризовий духовно-екзистенціальний стан. Якщо виходити з 

православного розуміння духовності, то й сучасний стан людини можна 

визначити як кризовий, тому що духовність у християнстві (православ’ї)  – це 

онтологічний зв'язок людини з Богом, вона не зводиться до моральності та 

інтелекту. Такий підхід не заперечує й культурно-світоглядні настанови 

гуманізму, визначає межі особливого типу гуманізму, особливої творчості. 

Йдеться про гуманізм і творчість православного типу, що пов’язані з 
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релігійною сферою. Така творчість не ставиться негативно до зовнішнього 

світу культури, до світу дійсності, але більшу увагу зосереджує на 

внутрішньому творенні людиною самої себе, у творчій відкритості кожної 

людини для сфери трансцендентного, духовної реальності. Проблема 

філософської антропології в контексті християнства в цілому і православ’я 

зокрема, виявляється проблемою повноти людського буття, для досягнення 

якого людина повинна усвідомити власний духовно-релігійний досвід, 

усвідомити власну несамодостатність. У контексті сучасних економічних, 

політичних, культурних подій в світі неможливо оминути такий підхід до 

проблеми людини, який реалізується в православній релігії. Його виведено на 

рівень філософсько-релігієзнавчого осмислення та інтерпретації, що допомогло 

прояснити специфіку віруючих, а також встановити зв'язок із порівняльною 

антропологією і філософією релігії, розширити обрії для розуміння природи 

людини.  

Багато мислителів різних культур і напрямів критикували приналежність 

людини до сфери матеріального і приниження її духовних потенцій – 

представники російської релігійної філософії (М. Бердяєв, С. Булгаков, 

Л. Карсавін, С. Франк); католицькі мислителі (Г. фон Бальтазар, 

М. де Унамуно); представники протестантського модернізму (Д. Бонгоффер). У 

різноманітних філософсько-антропологічних, філософсько-соціологічних, 

культурологічних, психологічних дослідженнях духовний досвід сучасної 

людини, у багатьох випадках, характеризується як досвід суто негативний: 

йдеться про «тихе розчарування у всіх сферах думки і діяльності» (Ж. -

 Ф. Ліотар); про «ослаблення» буття і мислення (Дж. Ваттімо); про 

«розсіювання» культури і соціальності (Ж. Бодрійяр). У науковій літературі 

активно обговорюється феномен деантропологізації, «зникнення» або 

«вмирання» людини (П. Гуревич, О. Дугін, М. Епштейн, Б. Юдін), феномен 

«антропологічної» або «гуманітарної» катастрофи (Ф. Гіренок), що пов’язано з 

розмиванням меж природи людини та втрати «людського, суто людського» в 

сучасній культурі. Можна сказати, що людина у сьогоденні не сприймається як 

певна знакова сутність, вмирає як антропологічна даність. Антиномічність ідеї 

«умалення» людини проявляється в тому, що, з одного боку, вона онтологічно 

пов’язана з кенозисом Бога, а з іншого  – «умалення» людини передбачає її 

свободу вибору. Ідея онтологічного зв’язку між кенозисом Бога і «умаленням» 

людини вимагала й особливого типу мислення, особливих теоретико-

рефлексивних форм – аналогій, які у російській релігійній думці мали свої 

специфікації у вигляді персоналістичної традиції (І. Кіреєвський); морально-

психологічній і творчій традиції (М. Тарєєв, митрополит Антоній 

(Храповицький)) і діалектичній (Вол. Соловйов, С. Булгаков, Л. Карсавін). 

Загальним змістом для них є актуалізація взаємовідносин між смислами 

кенозису Бога і смислами «умалення» людини. Але, ці аналогії були 

неспроможні, повністю, розкрити питання щодо співвідношення свободи 

людського буття й онтології кенозису Бога. Це, з одного боку, привело до 

певної застиглості філософського осмислення ідеї онтологічного зв’язку між 

кенозисом Бога і «умалення» людини, а з іншого – залишило відкритим 
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перспективи подальших досліджень цієї проблеми. Окрім того, для 

православної антропології важливим є і теозис людини, її «обоження» 

(«деїфікація»). Саме тому людина в православній антропології виступає 

Творцем, має ті ж самі характеристики, які має Бог. Бог надає їй рівні 

можливості з самим собою, але реалізація вже залежить від самої людини – чи в 

змозі вона самоактуалізувати власні духовні сили (самоактуалізації А. Маслоу) 

та здійснити задумане у власному житті (самореалізації, А. Маслоу) – 

філософський аспект; «стяжіння Благодаті» – релігійний аспект розгляду цієї 

проблеми. 

У четвертому розділі «Православ’я і сучасний соціокультурний 

простір України» аналізуються особливості функціонування православ’я в 

сучасній Україні; зміни, що відбулися та відбуваються у православ’ї в зв’язку з 

нинішніми економічними, політичними, соціальними, культурними та іншими 

процесами. 

У підрозділі 4.1. «Актуалізація сутнісних сил людини й православ’я» 

розкрито особливості реалізації внутрішніх сил людини – її духовної сутності. 

В основу методології розв’язання цієї проблеми покладено спільний підхід 

до категорії «добро» представника німецької класичної філософії Гегеля та 

засновника російської традиції «філософії всеєдності» Вол. Соловйова – «добро 

слід виправдовувати, тобто реалізовувати у повсякденній діяльності». Інший 

російський мислитель Ф. Достоєвський теж наполягатиме на такому розумінні 

добра – легко любити «дальніх», але  важко любити «ближніх». Тому й поняття 

«совісті» і в релігійній, і в філософській традиціях виступає внутрішнім 

обмеженням людини щодо несправедливих вчинків. «Обмеженням» може 

виступати і Абсолют, і Бог, і суспільство. Але совість завжди пов’язана з 

внутрішнім світом людини, її ставленням до себе, інших людей навколишнього 

світу. Йдеться про завдання актуалізації сутності людини, пошук шляхів такої 

актуалізації. Ідея людини постає втіленням Абсолюту (це головна ідея Псевдо-

Діонісія Ареопагіта, Майстера Екхарта, Миколи Кузанського). Існує таємна 

передвизначеність людини до реалізації нескінченої досконалості. Ця тема 

яскраво висвітлена в апокрифічному Євангелії від Фоми, де обґрунтовується 

положення про внутрішню людину й ця людина мусить бути втіленою. Людина 

– це мікрокосм (Григорій Сковорода, Вол. Соловйов), вона внутрішньо 

пов’язана з Богом, Абсолютом, з істиною як духовною єдністю. Виникає 

важлива проблема – інтеграція сутності та існування. Для такої інтеграції 

важливими є не тільки душа людини, почуття, думки, бажання, але й спільнота 

і спільність. В зв’язку з цим, у підрозділі проаналізовано ті цінності, що 

функціонують і реалізуються у тих процесах, що відбуваються у сучасній 

Україні. Тому можна говорити про проблему (в широкому значенні цього 

слова) духовного світу людини. В такому аспекті моральне знаходиться у 

взаємозв’язку з релігійним, онтологічним, гносеологічним, метафізичним, 

психологічним аспектами.  

Світогляд – це практична свідомість, система загальних знань, оцінок, 

імперативів. Така практична свідомість знаходить свою життєздатність саме в 

протиріччях суспільного буття, взаємовідносинах суспільства, спільноти з 
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природою, людини зі світом. Вона й визначає всі форми теоретичного 

осмислення, включаючи філософію, релігію, етику, естетику і т.д. Світогляд є 

цілісним, але в зв’язку з тим, що він виявляє ставлення до життя, оцінює та 

нормує його, при цьому керується певними ідеями (блага, справедливості, 

краси і т.д.) в ньому можна виділити такі рівні, як етичний, релігійний, 

правовий, естетичний. Коли йдеться про формування світогляду людини, 

світогляду сучасного українського народу в цілому, то слід наголосити на 

важливості формування моральності, що як така є присутньою в будь-якому 

аспекті людської діяльності. Коли ми аналізуємо ставлення до особистості та до 

соціальних умов її життя, з уявленнями про гідність, чесноти, права, критерії 

ціннісних орієнтацій, а також з духовним смислом існування людини та 

людства – завжди виникають проблеми моралі та моральності. 

У підрозділі 4.2. «Перспективи дослідження людини в сучасному 

культурно-релігійному середовищі» обґрунтовані шляхи подальшого 

дослідження людини у культурі й релігії. 

Теоретичною основою аналізу питань, що винесені в даний підрозділ, 

постали принципові ідеї та положення таких новітніх вітчизняних і зарубіжних 

концепцій культури і релігії, як діяльнісна (М. Каган, Л. Конотоп, Л. Кузнєцова, 

Ю. Кушаков); семіотична (Ю. Лотман); системно-синергетична (Н. Жиртуєва, 

Е. Маркарян, В. Межуєв, В. Сагатовський); мережева (Б. Веллмен, Ф. Кротц, 

Є. Марк, Л. - К. Фріме, Р. Хассан).  

Методологічну основу аналізу склали такі методи: системно-

функціональний (Е. Дюркгайм, Н. Луман, Т. Парсонс, Ю. Габермас); 

соціального акціоналізму (В. Бек, Е. Гідденс); інформаційний (Д. Белл, 

М. Кастельс, В. Тоффлер); а також метод радикального конструктивізму 

(Д. Беккер, Й. Кох, Г. Руш, Г. Тангенберг, Г. Фреліх, П. Фукс. Г. Гарбах, 

Т. Гельшер, З. Шмідт). Автор застосовував ці методи до аналізу культури і 

релігії, тому що жодна релігія не може існувати поза тією культурою, у надрах 

якої вона зароджується, де відбувається процес її становлення та розгортання 

сутнісних смислів. Цей процес є спільним, як для конкретної культури, так і для 

певної релігії. 

Проте слід зазначити, що не всі вищевказані концепції та підходи  знайшли 

достатній розвиток і увагу в українському науковому співтоваристві. 

Наприклад, мережева концепція культури і релігії, що набуває все більшої 

популярності на Заході, позаяк ґрунтується на новітніх ідеях «глобального 

Інтернету», «глобальної комунікації» та «глобальної інформації» ще мало 

поширена, недостатньо опрацьована і досліджена у вітчизняному науковому 

просторі. 

Методологія радикального конструктивізму, яка з'явилась у 80-х роках 

минулого століття у Німеччині, заклала підґрунтя для некласичної концепції 

дійсності. Ця методологія виникла на основі дослідження даних кібернетики, 

гештальт-психології, нейробіології й соціології. Нині в західній 

гуманітаристиці вона складає цілу мережу напрямків, серед яких психологічний 

конструктивізм (засновник Ж. Піаже, фундатор так званої «генетичної 

епістемології»); кібернетичний (Г. Бейтсон, Г. Рот і Г. фон Ферстер); 
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біологічний (В. Матурана і Ф. Варелі); соціологічний (П. Бурд'є, П. Бергер 

Т. Лукман. Н. Луман).  Радикальний конструктивізм тісно пов'язаний з низкою 

наукових концепцій. Серед них – загальна теорія систем, кібернетика, теорія 

самоорганізації. Теорії самоорганізації присвячена достатня кількість праць 

С. Капіци, Л. Кіященка, Г. Малинецького та ін. Як міждисциплінарна течія 

радикальний конструктивізм активно впливає на інші науки. Під його впливом 

виникла нова галузь математики – «гуманістична математика»; у психології – 

теорія «особистісних конструктів» Дж. Келлі та ін. Ця методологія потребує 

теж значно більшої уваги, глибини дослідження та застосування у вітчизняному 

гуманітарному пізнанні. 

Релігія є теж одним із конструктів людського буття. Виникнення концепції 

радикального конструктивізму пов'язано, у першу чергу, з кризою суб'єкт-

об'єктної парадигми як у природничих, так і гуманітарних науках, розвитком 

теорії інформації й теорії систем; усвідомленням складного і багатовимірного 

характеру сучасної соціальної дійсності. Радикальний конструктивізм критикує 

класичну теорію репрезентації знання, основою якої є принцип співвіднесення 

знання з об'єктивною дійсністю. Радикальний конструктивізм – це 

міждисциплінарна філософська концепція, основою якої є такі положення: по-

перше, знання не є віддзеркаленням об'єктивної дійсності, але її кібернетичною 

моделлю. Знання – це механізм адаптації до оточуючого середовища, воно 

обумовлено історично і соціально; по-друге, визнання активної ролі людини, 

яка конструює дійсність і реальність у процесі організації власного досвіду та 

реалізації власного «життєвого проекту»; по-третє, визнання розмаїття різних 

версій дійсності й реальності. Методологічні принципи радикального 

конструктивізму – самореферентність, саморегуляція та наявність когнітивного 

механізму поведінки – дозволяють створити більш адекватну сучасним 

соціокультурним реаліям модель релігії. Конструювання особливих шарів 

дійсності й реальності є необхідною умовою (якістю) релігії як цілісності, 

причому закономірності конструювання дійсності й реальності є різними у 

різних релігіях. Методологія радикального конструктивізму підтверджує 

наявність наступних моделей релігії – центрованої, децентрованої та мережевої. 

Ці моделі релігії ґрунтуються на різних засобах конструювання дійсності й 

реальності. У центрованій моделі релігії головним та визначальним смислом є 

центр (Бог, Абсолют, Вища реальність), у децентрованій – знак (культові 

знаряддя, зображення та ін.), у мережевій – інформація (передача релігійних 

смислів, значень тощо). 

Відкриття складного характеру соціальної дійсності у філософії ХХ - ХХІ  

ст. та поширення міждисциплінарних підходів до її дослідження приводить до 

усвідомлення релігії як багаторівневої системи людської життєдіяльності. 

Водночас релігія мислиться як система, що знаходиться в оточенні інших 

систем – права, політики, ідеології, моралі. Головні положення системного 

підходу про «відкриті» й «закриті» системи, ієрархію їх побудови, принципи 

еквіфінальності, незалежності кінцевого результату від початкового стану 

системи, а також те, що цілі системи задані її структурою мають принципово 

важливий характер для дослідження релігійної антропології, зокрема й 
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православної. Найбільш значущими положеннями некласичного підходу є те, 

що поняття «релігія» розробляється в контексті парадигми складності світу й 

людини, природи та вкоріненого в ній людського буття, релігія розглядається у 

тісному зв'язку з соціумом, як один з регуляторів діяльності, поведінки і 

спілкування людей. 

У підрозділі 4.3. «Православна антропологія і сьогодення України» 

здійснено аналіз місця та ролі православної релігії, її впливу на соціальне, 

політичне і духовне життя українського соціуму. 

Без такого розгляду неможливо пізнавати та передбачати складні 

соціально-політичні процеси. Новими вимірами української спільноти є й те, 

що духовність не обов'язково пов'язана з релігійністю, але завжди пов'язана з 

гуманістичними, вищими смисложиттєвими цінностями. Адже в історичному 

поступі України саме православ'я привнесло в українську культуру нову 

систему духовних цінностей і орієнтацій. Під його впливом виникає особливий 

тип духовності й все життя людини, навіть такої, яка не орієнтована на релігію, 

будується за певними законами архетипічного мислення. Становлення 

архетипів, їх динаміки та особливості функціонування обумовило православ'я. 

Безперечно, духовна культура є елементом духовного життя всього суспільства 

й водночас є особливою реальністю, яка впливає на динаміку православ’я як 

віровчення та православної церкви як інституції. Також слід наголосити, що 

народна культура є найближчою до православ'я. Народна культура має своє 

висвітлення в апокрифічній літературі, у сказаннях, оповідях, казках, притчах, 

переказах. Важливими джерелами також є твори живопису, ікони, архітектура 

культових будівель. 

Релігія – це пласт культури, який безпосередньо пов'язаний з досвідом 

масової свідомості, з багатовіковою психологічною і моральною спадщиною. 

Це не абстрактний світогляд, а світовідчуття, форми повсякденної поведінки, в 

яких провідними є не логіка та розум, а світовідчуття, переживання, мрії та ін. 

Для визначення та розкриття змісту релігійних феноменів повинно існувати 

універсальне визначення того, що саме є релігією. Релігійність як така є більш 

об’ємним явищем, ніж це репрезентовано в християнській культурно-релігійній 

парадигмі. Релігія є феноменом людським, тому автор досліджував її через 

призму аналізу проблеми людини, тобто тільки релігієзнавство і філософія 

релігії виявляються недостатніми – дослідження є міждисциплінарним, із 

залученням даних антропології, археології, психології, біології, етнології, 

культурології та ін.  

Сьогодення України – це переосмислення ролі релігії в історії народу. І 

українському соціуму слід побачити й наслідки трагічного досвіду державного 

атеїзму. Держава впродовж багатьох років використовувала методи 

адміністрування релігійної діяльності і, в такий спосіб, знищувала церкву в 

духовному житті суспільства. Водночас Українська православна церква, інші 

традиційні конфесії відіграли й відіграють значну роль у формуванні та 

становленні духовності українського народу.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації досліджено процес трансформації релігійного простору та 

способи функціонування православ’я в системі соціально-культурних змін 

сучасної України. Здійснено аналіз  методологічних засад, теоретичних та 

практичних аспектів дослідження православ’я, його джерел, принципів, 

пріоритетів, основних особливостей та характерних ознак, а також механізмів 

взаємодії українського соціуму і православ’я. Робота присвячена дослідженню 

сутнісних характеристик православ’я, яке представлено в особистісно-

суб’єктивному плані. Значна увага  приділена розвитку методологічних 

принципів дослідження християнства в цілому, православ’я зокрема, що 

фактично маніфестує новий теоретичний рівень формування методології 

релігієзнавчих досліджень.  

Оскільки можливості застосування традиційної методології та методів 

дослідження сутності і смислів православ’я ще не достатньо відпрацьовані в 

сучасному релігієзнавстві, тому одним із завдань дослідження було формування 

системного підходу, що містить у собі міждисциплінарний, діалектичний, 

інформаційно-комунікативний та інші аспекти, і на його основі, 

проаналізувавши висхідні ідеї доби Античності, фундаментальні положення 

святоотцівської традиції і російської релігійної філософії кінця ХІХ- початку 

ХХ століття, виробити теоретико-методологічні засади та механізми 

актуалізації православ’я в сучасному соціокультурному просторі України. 

Вирішення цього завдання зумовило необхідність розкриття смислів та проявів 

антропологічних параметрів православ’я  в процесі становлення та розгортання 

людини як духовної істоти, в її освіті та вихованні. В результаті дослідження 

автором отримані результати, які можна сформулювати таким чином: 

1. Православне віровчення розкриває ті найголовніші ідеї та положення 

догматичного богослов'я християнської церкви, які не тільки створили новий 

тип антропології, але й сформували нові, своєрідні та неповторні смисли 

української духовної культури, головні структурні та змістовні константи якої 

можуть претендувати на визначальний стрижень процесу ідентифікації 

української духовності. 

2. З’ясовано, що продовженням та розвитком традиції Святого Письма є 

святоотцівська традиція Візантії, яка виступає основою українського 

православ'я і української культури. У ціннісному смислі в межах цієї традиції 

формується любов до Бога, до себе, до інших людей, до світу в цілому. Такий 

підхід не виключає цінності істини, свободи, самоорганізації, самоідентифікації 

та самоактуалізації особистості. Специфіка візантійської традиції, що виникла 

на перетині різноманітних національно-історичних типів ментальності, 

висвітлюється в досягненні синтези теоретичного умоспоглядання і духовно-

практичного знання, поєднання філософської раціональності і етичних смислів 

у єдності мети – розкритті та реалізації сенсу людського буття. 

3. Встановлено, що вчення отців церкви про пізнання включає в себе три 

рівні: перший – споглядання смислів, що приховані у зовнішніх проявах речей, 

які сприймає людина; другий – моральна діяльність, що містить моральну 

компоненту у пізнавальному процесі; третій – духовно-моральне споглядання-
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переживання духовних смислів. Перехід від першого рівня пізнання до другого 

характеризується актуалізацією моральної сфери людини. На першому рівні 

світ сприймається як гармонійне переплетіння символів, які розкривають у 

своїй сукупності внутрішній розумний початок – логос, що породжує відчуття 

родової єдності образу світу і морального почуття людини. Завдяки такому 

сприйняттю світ приймає на себе людську символіку та проявляє моральний 

стан людини. На другому – символічно розкривається інтелектуальна 

діяльність людини, що спрямована на моральне вдосконалення. Така діяльність 

і характеризує моральне почуття, яке постає моральним змістом особистості, 

що і складає суть третього рівня. 

4. Особливе місце в східноєвропейській християнській святоотцівській 

традиції посідає вчення Іоанна Златоуста. Мислитель у центрі соціально-

релігійної й історичної практики бачить, по-перше, вчення Христа про життя та 

мислення; по-друге, ідею власності як засобу, а не мети життя людини; по-

третє, критику влади та критику церкви за її прагнення до матеріальних благ; 

по-четверте, ідею первинності життя у церковній общині та оптимізацію ми-

еволюції людини. Тобто, святитель Іоанн затверджує традицію формування 

Боголюдини. 

5. Розкрито, що екзистенціальний принцип візантійської гносеології – 

приналежність Божественній Істині на рівні іпостасі як існування, що 

ґрунтується на диференціації понять «іпостась», «сутність», «енергія», дозволяє 

обґрунтувати головне положення східного християнства – ідею деїфікації 

(«обоження»), онтологічного перетворення «природи» людини, що досягається 

завдяки власним зусиллям, власній діяльності. «Есенціалізм» латинської 

патристики, що виникає на основі сутнісного наближення людського розуму і 

Божественної природи, висвітлює схоластичний оптимізм у плані 

інтелектуального розвитку і песимізм у плані моральнісної свободи людини та 

її духовного потенціалу. 

6. Обґрунтовано, що головні особливості грецько-християнської 

філософсько-релігійної спадщини співвідносяться з усвідомленням російського 

логосу, який орієнтований на морально-практичний смисл та зміст знання. 

Візантійські гносеологічні установки на екзистенційність, онтологічність, 

антиномічність істини у православній свідомості мали прояви у вигляді 

«символізму», «містичного реалізму», ідеї «цілісного знання», що встановили 

залежність гносеології від онтології; у більш пізніх течіях і напрямах – вони 

мали тенденцію до ототожнення особистості і Абсолюту, а також в ідеї 

«православного енергетизму», які ґрунтуються на екзистенціальній концепції 

Боголюдської єдності. 

7. Дослідження показало, що в структурі онтології російської релігійної 

філософії, «релігійна компонента» є найважливішою (В. Зеньковський, 

М. Лосський). Релігія тут виступає джерелом системності, тобто приведення до 

єдиної основи; концептуалізації – приведення у відповідність до теорії; 

діалектичного поєднання сутності й існування – промислу і теофанії; єдності 

протиріч – єдність у Христі двох природ людської й Божественної; єдність 

матеріального й ідеального, ідеї й об'єктивації. Богослов'я в історичному плані 
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формується на ґрунті опрацьованого філософсько-релігійного дискурсу, 

претендує на усталеність і абсолютну істинність своїх догм, висвітлює 

авторитет традиції й норми релігійного досвіду. Релігійна філософія 

усвідомлює свій історичний характер і відображає співвідношення 

індивідуального релігійного досвіду мислителя, філософа з тим конфесійним 

досвідом тієї релігійної традиції, до якої він належить. 

8. Онтологічний зміст духовного становлення особистості постає процесом 

розвитку всіх сутнісних сил людини, як набуття цілісності та реалізації 

особистісного буття, що органічно пов'язано в православ'ї з енергійним 

підходом. Спрямованість становлення і розгортання визначає богословське 

поняття «досконалість-спрямованість». Єдність розвитку людини, її духовного 

становлення і розгортання її сутності має процесуальний, цільовий та 

енергійний характер. 

9. У конкретно історичних проявах філософія позиціонує себе  релігійною 

тільки при наявності у релігійній традиції богослов'я як теоретичної системи, а 

також у кризовій ситуації для самого богослов'я. Релігійна філософія виконує 

апологетичну функцію щодо віровчення, вона знаходиться у взаємозв'язку з 

ним. Але релігійна філософія є філософією авторською та критичною й вступає 

у протиріччя з богослов'ям як догматичною системою. Особливо чітко ці 

тенденції простежуються в російській релігійній філософії кінця ХІХ - початку 

ХХ ст.  

10. Модель культурно-релігійного простору є системою, що містить у собі 

рівні національного, цивілізаційного і світового (загальнолюдського) життя. 

Така модель дозволяє  точніше  і об'єктивніше визначити цілі, завдання, зміст, 

форми і методи діяльності держави, тих численних інституцій, завданням яких 

є освіта і виховання нових генерацій українського народу. 

11. У сучасній Україні політичні, економічні та культурні процеси, що 

відбуваються, загострили проблеми духовно-соціального характеру.  Сучасний 

період є кризовим, він є переходом від одного етапу розвитку суспільства до 

принципово іншого. Й понині системи соціалізації та виховні доктрини не 

містять у собі цілеспрямованого формування духовних орієнтирів та моральних 

пріоритетів, які є адекватними традиційним українським цінностям. Фактично, 

це означає, що в структурі суспільства не представлений культурно-типовий 

процес трансляції соціального досвіду як соціокультурної інституції. 

Відтворення новими генераціями стандартів попередніх генерацій викликає 

багато питань. Зникають можливості для виховання та формування культурно-

типової особистості. Духовний стан суспільства безпосередньо пов'язаний з 

процесами виховання, освіти та соціалізації, процесами створення духовних 

цінностей та їх поширенням, що характеризує розвиток самого соціуму. У 

сучасному соціокультурному просторі України слід говорити про виховання як 

цілеспрямований процес переводу культурних, духовних цінностей, які 

накопичені людством, в індивідуальний план існування, перетворення 

зовнішнього плану буття у суто внутрішні характеристики. І освіта, і виховання 

– це формування соціально-ціннісних, позитивних якостей особистості. Вони є 

функціями соціуму, забезпечують стабільність та розвиток самого суспільства, 
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а також систем діяльності людини. Ця функція реалізується завдяки процесам 

трансляції культури та реалізації культурних норм у мінливих історичних 

ситуаціях, на ґрунті нових матеріальних відносин. 

13. Минуле і нинішнє століття є періодом дослідження феномену культури і 

феномену релігії. Наразі актуальним є розуміння минулого світових релігій, 

аналізу їх стану, прогнозів на майбутнє. Соціальна традиція у розвитку – це 

головний показник зберігання у просторі культури. Наслідування традицій – це 

показник збереження соціуму, його розвитку, свідчення того, що суспільство не 

втратило ціннісного стержня, навколо якого формуються колективна 

ідентичність, смисловий континуум та наслідування культурних і релігійних 

змістів, що й виступає необхідною умовою життєдіяльності  людини і 

суспільства, соціальної ефективності як такої. Сучасність також демонструє те, 

що існують серйозні випробування для культурно-адаптивних можливостей 

людини, а в умовах відриву від власних традицій ціннісний простір 

заповнюється такими ідеями та уявленнями, які створюють ілюзію, вводять 

людину у ціннісну оману.  

14. Епоха глобалізації характеризується наявністю протиріч у релігійній 

свідомості. І в українському суспільстві домінантним, все частіше, стає 

індивідуалізм, який поширюється завдяки втраті колективного характеру праці, 

посиленням ролі віртуальної реальності, переходом на інші рівні комунікації. 

Відбувається змішування культурно-релігійних цінностей, релігія 

перетворюється на певний різновид розваги, а доба глобалізаційних змін постає 

виключно часом індивідуального релігійного пошуку, втрат та розчарувань. І 

якщо кінець минулого століття характеризується неабияким інтересом саме до 

православ’я, яке репрезентувало національну самобутність, збереженість 

національних традицій, то в сьогоденні він помітно згасає. 

15. Українське суспільство однією з головних складових моралі мало 

релігійні принципи, релігійні норми та установки. І саме православна релігія 

виконувала і виконує важливу роль. Сучасна соціальна свідомість, у більшій 

мірі, орієнтується на те, що релігія виконує суто функціональне завдання і не 

більше. Однак, релігійність як така є іманентно присутньою в свідомості кожної 

людини.  

16. Релігійність не може зникнути – це одна з особливостей психіки людини. 

У цьому зв’язку можна ставити питання щодо якості релігійності, оскільки 

релігія характеризується органічною природою. Наприклад, православна релігія 

може виступати зовнішнім атрибутом, без усвідомлення глибокої суті самої 

традиції. Важливою постає необхідність аналізу такого феномену, коли 

домінанта релігійного досвіду не завжди була сталою і чітко вираженою. Але, 

якщо, звернутися до минулого, радянського періоду в історії українського 

народу, тоді й тут ми можемо побачити прояви релігійності, що мали латентний 

характер. Тобто, релігія може існувати у будь-якому ідеологічному контексті, а 

духовно-моральна сфера українського народу й дотепер щільно пов’язана з 

його релігійним досвідом. Релігійний досвід, фактично, є самоідентифікацією 

та самовизначенням нашого народу і його прояви відбуваються в соціальних 

структурах через архетипи. Аналіз проблеми «розгортання» релігійної 
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свідомості, у більшій мірі, ґрунтується на герменевтиці міфологічних і 

релігійних метафор та символів, на текстах. 
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досліджень проблем суспільства, 2014. – С. 47–50 

2. Вергелес К. М. Філософсько-методологічний аналіз проблем 

особистості / К. М. Вергелес // Сучасні наукові дослідження 

представників суспільних нук – прогрес майбутнього: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 
 

32 

міжнар. наук. практ. конф., м. Львів, 27-28 березня 2015р. – Львів, Вид-во 

Львівська фундація суспільних наук, 2015. – С.5–10 

3. Вергелес К. М. Православ’я як фактор становлення і 

розвитку соціуму в сучасному просторі інформаційного суспільства / 

К. М. Вергелес // Суспільні науки: виклики та сьогодення: 

міжнар. наук. практ. конф., м. Одеса, 12-13 червня 2015р. Одеса, Вид-во 

ГО Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2015. – 

С. 44–47 

4. Вергелес К. М. Філософський аналіз релігійного досвіду як 

основи філософського міркування / К. М. Вергелес // Нові завдання 

суспільних у XXI столітті: міжнар. наук. практ. конф., м. Київ, 19-20 

червня 2015р. Київ, Вид-во Київська суспільнознавча організація, 2015. – 

С. 75 – 78 

5. Вергелес К. М. Особистість як предмет філософського 

осмислення: православно-релігійний дискурс / К. М. Вергелес // 

Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: 

міжнар. наук. практ. конф., м. Львів, 3-4 липня 2015р. Львів, Вид-во 

Львівська фундація суспільних наук, 2015. – С.9–13 

6. Вергелес К. М. Віра та її критерії у світлі свободи вибору: 

філософсько-релігієзнавче бачення проблеми / К. М. Вергелес // 

Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями 

досліджень: міжнар. наук. практ. конф., м. Дніпропетровськ, 1 серпня 

2015р. Дніпропетровськ, Вид-во Наукове об’єднання відкрите 

суспільство, 2015 – С. 68–72 

7. Вергелес К. М. Християнська інтерпретація тлумачення 

людської цілісності / К. М. Вергелес // Актуальні наукові дослідження 

різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: 

міжнар. наук. практ. конф., м. Одеса, 11-12 вересня 2015р. Одеса, Вид-во 

ГО Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2015. – 

С. 52–56 

8. Вергелес К. М. Проблеми розвитку релігійності людини: 

православний дискурс / К. М. Вергелес // Мультидисциплінарні 

академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні 

науки: міжнар. наук. практ. конф., м. Київ, 10-11 вересня 2015р. Київ, 

Вид-во ГО «МО Царон» – С. 221–225 

9. Вергелес К. М. Відображення образу людини в християнстві: 

проблеми та перспективи пошуку ідентичності та цілісності / 

К. М. Вергелес // Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в 

умовах сьогодення: міжнар. наук. практ. конф., м. Дніпропетровськ, 18-

19 вересня 2015р. Дніпропетровськ, Вид-во Наукове об’єднання відкрите 

суспільство, 2015 – С. 64–69 

10. Вергелес К. М. Антропологія поєднання релігійного та 

національного в онтології православ’я / К. М. Вергелес // Актуальні 

питання суспільних наук: соціологія, політологія, філософія, історія: 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 
 

33 

міжнар. наук. практ. конф., м. Київ, 9-10 жовтня 2015р. Київ, Вид-во 

Київська суспільнознавча організація, 2015. – С. 54 – 59 

11. Вергелес К. М. Філософсько – релігієзнавчий аналіз сенсу 

життя людини / К. М. Вергелес // Пріорітетні напрямки вирішення 

актуальних проблем суспільних наук: міжнар. наук. практ. конф., 

м. Одеса, 16-17 жовтня 2015р. Одеса, Вид-во ГО Причорноморський 

центр досліджень проблем суспільства, 2015. – С. 51–55 

12. Вергелес К. М. Східнохристиянська проблема бачення 

національного і релігійного в контексті етнофілітизму та кафоличності: 

православно – антропологічний дискурс / К. М. Вергелес // Суспільні 

науки сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії: 

міжнар. наук. практ. конф., м. Дніпропетровськ, 6-7 листопада 

2015р. Дніпропетровськ, Вид-во Наукове об’єднання відкрите 

суспільство, 2015  – С. 50–56 

13. Вергелес К. М. Православна антропологія: філософсько – 

релігійний дискурс / К. М. Вергелес // Історія, проблеми та необхідні 

умови становлення громадянського суспільства в Україні: 

міжнар. наук. практ. конф., м. Львів, 29-30 січня 2016р. Львів, Вид-во 

Львівська фундація суспільних наук, 2016. – С.11–14 

14. Вергелес К. М. Православна антропологія в проявах 

богословського тлумачення / К. М. Вергелес // Нове та традиційне у 

дослідженнях сучасних представників суспільних наук: 

міжнар. наук. практ. конф., м. Київ, 5-6 лютого 2016р. Київ, Вид-во 
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АНОТАЦІЯ 

Вергелес К.М. Сутність та смисли людини в православ’ї: методологія 

філософсько-релігієзнавчого дослідження. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство науки і освіти – Київ, 2018. 

У дисертаційній роботі проведено системний аналіз православної 

антропології. Проаналізовано концептуальні та методологічні засади 

дослідження проблеми людини в релігії в цілому і у православ’ї зокрема. 

Розкриті сутнісні вияви людини в православ’ї, обґрунтовано ідеї цілісності, 

обоження, енергійності та ін. Традиції російської релігійної філософії 

проаналізовано як переклад богословських положень православ’я на мову 

метафізики, як розкриття сутності людини в аспекті її морального становлення.  

З’ясовано, що становлення і вдосконалення людини мають характер 

процесу, який ніколи не є завершеним. Релігійний досвід і релігійна віра 

виступають основою для піднесення людини до Бога, виявами її духовного 

стану. Прослідковано актуальні зміни у взаємовідносинах людини і Бога в 

православ’ї, розкрито необхідність актуалізації сутнісних сил людини в релігії. 

Обґрунтовано смисли та завдання православ’я в контексті глобалізаційних 

трансформацій, розкрито нові обрії дослідження проблеми людини як в 

культурно-релігійному середовищі в цілому, так і в соціокультурному просторі 

сучасної України. 

Ключові слова: людина, православ’я, методологія, концепт, антропологія, 

система, сутність, культура, релігія, трансцендування, православний, обоження, 

піднесення, становлення, духовність 

 

АННОТАЦИЯ 

Вергелес К.М. Сущность и смыслы человека в православии: 

методология философско-религиоведческого исследования. – На правах 

рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук по 

специальности 09.00.11 – религиоведение. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования науки 

Украины – Киев, 2018. 

В диссертационной работе проведен системный анализ православной 

антропологии. Проанализированы концептуальные и методологические 

основания исследования проблемы человека в религии и конкретно – в 

православии. Раскрыты сущностные проявления человека в православии, 

обоснованы идеи целостности, обожения, енергии и т.п. Традиции русской 

религиозной философии проанализированы как перевод богословских 

положений православия на язык метафизики, как раскрытие сущности человека 

в аспекте его нравственного становления.  

Выяснено, что становление и совершенствование человека – это такой 

процесс, который никогда не будет завершенным. Религиозный опыт и 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 
 

36 

религиозная вера являются основой для приближения человека к Богу, 

проявлениями его духовного состояния.  

Прослежены актуальные изменения во взаимоотношениях человека и Бога 

в православии, раскрыта необходимость актуализации сущностных сил 

человека в религии. Обоснованы смыслы и задания православия в контексте 

глобализационных трансформаций, раскрыты новые горизонты исследования 

проблемы человека как в культурно-религиозной среде в целом, так и в 

социокультурном пространстве современной Украины.  

Ключевые слова: человек, православие, методология, концепт, 

антропология, система, сущность, культура, религия, трансцендентирование, 

православный обожение, приближение, становление, духовность 

 

ANNOTATION 

Vergeles K.M. The essence and meanings of man in Orthodoxy: the 

methodology of philosophical and religious studies. - On the rights of the 

manuscript. 

The Thesis for Doctor of Philosophy degree in specialty 09.00.11 – Religious 

Studies. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science – Kyiv, 2018. 

In the dissertation the systematic analysis of Orthodox anthropology was 

conducted. The conceptual and methodological principles of research of the problem 

of a person in religion in general and in Orthodoxy are analyzed, in particular. The 

substantive manifestations of man in Orthodoxy are revealed, the idea of integrity, 

deification, energetic, and others are substantiated. Traditions of Russian religious 

philosophy are analyzed as a translation of theological propositions of Orthodoxy into 

the language of metaphysics, as the disclosure of the essence of man in the aspect of 

its moral formation. Analyzed anthropological processes that occurred in philosophy, 

religion, theology. There are three main principles of Orthodox anthropology - 

Christological, pneumatic, and personal. The main thesis is that a man is a person 

who is endowed with high spirituality, their own preferences, which sells its freedom. 

Shows the value of Ancient philosophy, Patristic as soil that produced 

anthropological turn in various spheres of the spiritual life of society. The concepts of 

«personality», «man», «the created being» in the writings of the Church Fathers, the 

interpretation of these concepts in the coherence of culture, creativity, the main 

characteristics of the life and destiny of man. Analyzed one of the main problems of 

the Christian tradition - the problem of human integrity. Author pays special attention 

to «the lost integrity» of Adam and Eve, in the ways and possibilities of renovation of 

human nature. Man is the only creature in the spiritual world and it affects the state of 

the world, state societies, people. Analyzed model rights, including the Christian 

model of man, and the concept of «integrity» and «the whole man». Analyzed the 

processes taking place in the Russian Orthodox late XIX - early XX century. In 

addition, in the dissertation conducted a comparative analysis of Orthodox and 

Western anthropology. The main characteristics of the Orthodox teaching about man, 

his striving towards God, the possibility of cooperation with the Divine, the creation 

of his own spiritual essence, its projection on another person are analyzed. In the 
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Western European religious anthropology, the problem of the «brokenness» of human 

existence, the impossibility of overcoming it, prevails, and the creation of spiritual 

essence is considered as the creation of a «person». 

It has been found out that the formation and perfection of a person have a 

character of a process that has never been completed. Religious experience and 

religious faith are the basis for the rise of man to God, the manifestations of his 

spiritual state. The essence of faith analyzed as emotional and spiritual condition of 

the individual, as its core activity. The existing approaches to the criterion of faith - in 

terms of the revival of religious faith, from the standpoint of epistemological and 

existential problems, studies the relationship between faith and language, 

transformations of religious and cultural symbols in modern times, the psychological 

aspects of faith and virtual characteristics in faith. 

The actual changes in the relationship between man and God in Orthodoxy are 

traced, the necessity of actualization of the essential forces of man in religion is 

revealed. The meanings and tasks of Orthodoxy in the context of globalization 

transformations are substantiated, new horizons of the study of the problem of a 

person are revealed both in the cultural-religious environment in general and in the 

socio-cultural space of modern Ukraine. Analyzed changes in relation to the 

Orthodox religion in Ukrainian society in transition. The crisis in the economy, 

politics and cultural life activating the needs and interests of people in the Orthodox 

religion as a factor in their spiritual growth, as a factor of national identity. 

Key words: person, orthodoxy, methodology, concept, anthropology, system, 

essence, culture, religion, transcendence, orthodox energetics, deification, elevation, 

deployment, spirituality 
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