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АНОТАЦІЯ 

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

філософсько - релігієзнавчого дослідження. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 – «релігієзнавство» – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2018. 

У дисертації розглянуто процес трансформації релігійного середовища та 

механізмів функціонування православ’я в системі соціально-культурних змін 

сучасної України. Аналізуються методологічні засади, теоретичні та практичні 

аспекти дослідження православ’я, його джерела, принципи, пріоритети, основні 

особливості та характерні ознаки, а також способи взаємодії українського 

соціуму і православ’я. Робота присвячена дослідженню сутнісних 

характеристик православ’я, яке розглядається 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 відпрацьовані в сучасному 

релігієзнавстві, тому одним із завдань дослідження є 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 принципів 

православ’я  в сучасному соціокультурному просторі України. Вирішення 

цього завдання зумовлює необхідність розкриття смислів та проявів 

антропологічних параметрів православ’я в процесі становлення та розгортання 

людини як духовної істоти, в її освіті та вихованні. Безперечно, для прояснення 
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методології дослідження, можна було б звернутися й до інших конфесій, але, на 

нашу думку, саме православ’я є автентичною релігією для України. Тому й 

виникає низка питань: як зробити людину більш духовною, яке значення в її 

становленні відіграє релігія, зокрема православ’я, тощо. 

У дисертації запропоновано низку концептів, які дозволяють простежити 

модифікацію антропологічних положень православ’я, їх функціонування та 

актуалізацію у суспільстві. Ці положення надають можливості реалізації суто 

теоретичних аспектів православ’я, вкорінення цієї релігії у повсякденне життя 

українського народу. Тенденції взаємодії православ’я і української культури 

репрезентують розвиток українського соціуму, його нові комунікативні зв’язки 

та особливості інформаційного поля. Мета роботи полягає в дослідженні 

антропологічної компоненти православ’я, її ціннісного наповнення та 

особливості проявів.  

У першому розділі дослідницька увага зосереджена на тих працях, що 

безпосередньо репрезентують православну антропологію, і які розкривають 

головні підходи щодо дослідження православ'я в цілому і православної 

антропології, зокрема. Уточнюється і систематизується зміст основних 

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

методології, яка застосовується в роботі. Наголошується, що православна 

антропологія – це осмислення людини як єдності духу - душі - тіла. Тільки в 

такий спосіб може відбуватися становлення та розгортання сутності людини як 

духовної істоти. Окрім того, важливу роль відіграє й принцип сотеріології – 

антропологічне знання виступає засобом духовного зростання людини, її 

спасіння. Цей принцип ґрунтується на розумінні того, що Бог є Любов. Отже, 

все, що від Бога, є благом для Універсуму та людини. Тому Божественне 

Одкровення виступає спасінням для світу і людини. Православна антропологія, 

як самостійна богословська дисципліна, виділилася з догматичного богослов'я 

тільки в середині ХХ століття, тому, у суто змістовному плані, вона 

перетинається також з агіологією, аскетикою, патрологією, моральним 

пастирським і літургійним богослов'ям церкви.  
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Обґрунтовано, що для розкриття основних рис та особливостей 

православної антропології недостатньо лише морально-психологічного підходу. 

Оскільки, по-перше, такий підхід не дозволяє позбутися певного світоглядного 

деїзму чи філософського дуалізму відношень Бога і світу, що заперечує 

повноцінну участь Бога у житті людини і світу. По-друге, такий підхід 

вихолощує принцип універсалізму, який закладений у християнській ідеї 

кенозису. Адже саме кенозис й передбачає зміни та перетворення будь-якої 

людини завдяки Богові, а не тільки тієї, що піднеслася до Нього або досягла 

вершин морального вдосконалення. Тому, на нашу думку, вузловим в 

дослідженні вище зазначеної проблематики має постати онтологічний підхід. 

Цей підхід надає реальні можливості представити 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 і Бога в їх ессенціальній гідності та 

взаємообумовленості, йдеться лише про співпричетність людини і Бога, і все 

таки Бог залишає людині її вільний, особистісний вибір, її волю обирати. Окрім 

того, саме онтологічний підхід дозволяє розкрити проблему присутності Ісуса 

Христа в історії, культурі, мистецтві, в динаміці становлення і розгортання 

духовності людини.  

Другий розділ присвячено комплексному аналізу того матеріалу, який 

розкриває проблему людини у межах православ'я, прояви її духовно-душевних 

станів. Аналіз філософської, релігійної та релігієзнавчої літератури, що 

стосується тлумачення людини як цілісності, відкрив багаті творчі традиції та 

можливості в теоретичній спадщині як українських, так і зарубіжних 

дослідників. Але сьогодні в українському релігієзнавстві недостатньо 

представлено філософське осмислення християнського (православного) вчення 

про шляхи осягнення духовного досвіду, про можливості актуалізації людини, 

розгортання її духовної сутності. Православна традиція висвітлює «симфонію» 

людської екзистенції як уподібнення Богові. Люди не за власним розсудом 

визначають кінцеву мету свого життя, її визначив творець – Бог, який очікує, 
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що люди  любитимуть та славитимуть його. Тому людина «відбудеться», тобто, 

вона постане духовною істотою, якщо служитиме Богові. 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 рухом від первісного рівня духовного «дєланія» (релігійної освіти і 

виховання) через стадію накопичення духовного досвіду, аж до вищого рівня 

духовного мислення (творчості), якого досягають тільки релігійні діячі 

(пророки, святі, ченці).  

Характерною ознакою філософського дискурсу ХХ століття є 

домінування гегелівської та неокантіанської концепцій, теоретичні здобутки 

яких є актуальними й понині, правлячи методологічними регуляторами 

релігієзнавчих досліджень. Водночас у сучасному вітчизняному релігієзнавстві 

очевидним є й те, що самі по собі ці концепції не є достатньою теоретичною 

підставою для аналізу таких, значимих для самоідентифікації людини, її місця в 

суспільстві та світі, сенсу життя концептів, як «віра», «каяття», «вічність», 

«релігійне піднесення» тощо. Це зумовлює необхідність доповнення цих 

концепцій ідеями феноменології, когнітивної психології, теорії комунікації і 

герменевтики. 

Третій розділ роботи присвячено одній з головних проблем дослідження – 

співвідношенню й взаємозв'язку антропології й христології. Православна 

антропологія за методом дослідження була умовно розділена на два напрями;  

перший – антропологія теоретичних суперечок і другий – 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, що й зумовлює труднощі 

її перекладу на мову філософську (арх. Кіпріан). Православна антропологія, 

прояви та вияви її специфіки, ґрунтуються на трьох взаємообумовлених та 

взаємопов'язаних підходах – христологічному, філософсько-богословському і 

практиці безпосереднього духовного вдосконалення (аскеза). Проблематичність 

людини є очевидною для всіх напрямів антропології: православної, західної та 
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російської кінця ХІХ - початку ХХ ст. Людина – це набір протиріч, її 

неможливо зафіксувати в якомусь певному моменті. Вона визначається духом, 

дух протиставляється життю. Таким чином ця ідея, а також еволюційний підхід 

обґрунтовуються в російській релігійній філософії. На думку російських 

мислителів, еволюція матеріального світу має ідеальну основу і спрямовується 

нею. Метою еволюції є 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 стає 

можливим тільки, за умови знаходження людини в перспективі вічності. У 

зв'язку з цим важливим є усвідомлення подвійності людини, поєднання в ній 

духовного і матеріального. Це й дозволяє посісти людині особливе місце в 

ієрархії буття – осьове. Людина не тільки проживає своє життя у природі та 

сфері духу, але й створює свій особливий, суто індивідуальний світ – людський.  

Четвертий розділ роботи – присвячений аналізу особливостей 

функціонування православ'я в сучасній Україні, тих змін, що відбулися та 

відбуваються у православ'ї в зв'язку з сучасними економічними, політичними, 

соціальними, культурними та іншими процесами. Розкривається зміст змін, що 

відбуваються у світоглядних засадах українського народу, а сам світогляд 

подано як практичну свідомість, систему загальних знань, оцінок, імперативів. 

Така практична свідомість знаходить свою життєздатність саме в протиріччях 

суспільного буття, взаємовідношеннях суспільства з природою, людини зі 

світом. Вона й визначає всі форми теоретичного осмислення, включаючи 

філософію, релігію, етику, естетику тощо. Світогляд є цілісним, але оскільки 

він визначає ставлення до життя, оцінює та нормує його, при цьому керується 

певними ідеями (наприклад, блага, справедливості, краси тощо), в  ньому 

виділяються рівні – етичний, релігійний, правовий, естетичний. Коли йдеться 

про формування світогляду людини, світогляду сучасного українського народу 
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в цілому, то слід наголосити на необхідності формування моральності. 

Моральність як така присутня в будь-якому аспекті людської діяльності. При 

аналізі 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.  

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 і сама 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, в тому числі й 

православної. Не може викликати сумнівів й те, що у виборі майбутнього 

суспільного і державного устрою України, а також дійсних шляхів його 

побудови, значну роль має відігравати православна складова. В історичному 

поступі України  саме православ'я привнесло в українську культуру нову 

систему духовних цінностей і орієнтацій. Хоча духовність як така не 

обов'язково пов'язана з релігійністю, але вона завжди зв'язана з 

гуманістичними, вищими смисложиттєвими цінностями. 

Тип духовності й все життя людини, навіть не орієнтованої на релігію, 

будується за певними законами архетипічного мислення. На становлення 

архетипів, їх динаміку та особливості функціонування мало істотний вплив і 

православ'я. обумовило православ'я. Безперечно, духовна культура є елементом 

духовного життя всього суспільства й водночас є особливою реальністю, яка 

впливає на динаміку православ'я. До того ж народна культура є найближчою до 

православ'я. 
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На нашу думку, нині одним з важливих завдань суспільства є пошуки 

механізмів розширення можливостей православної церкви, надання їй права 

участі у духовно-патріотичному вихованні. При цьому не йдеться про 

обов'язкове викладання релігійних дисциплін у школі, а про пошук суспільних 

методів та форм спільної діяльності церкви, громадських організацій, об’єднань 

і установ у формуванні духовного світу людини і соціуму. 

Для вирішення цієї проблеми необхідно розглядати релігію, православ'я 

як цілісний феномен духовно-практичної діяльності, який слугує специфічним 

засобом пізнання, засвоєння та регуляції буття людини в соціумі. Багатовікова, 

специфічно філософська проблема розуміння релігії, її місця в системі культури 

сьогодні стає предметом практичної діяльності. Звідси принциповий висновок: 

релігійне світовідчуття – це історично закономірний, але далеко не єдиний 

шлях вирішення проблеми, яка, за своєю онтологічною сутністю, є проблемою 

глибинного плану. Релігія – це пласт культури, який безпосередньо пов'язаний з 

досвідом масової свідомості, з багатовіковою психологічною і моральною 

спадщиною. 

Нові науково-теоретичні та практичні результати, які отримані в 

дисертації, можуть використовуватися в процесі формування державної 

політики та регулювання соціокультурного і релігійного простору. Цінність 

дослідження полягає в безпосередньому виході на практику, на пошуки нових 

комунікативних зв’язків та інформаційних характеристик в сучасній Україні. 

Запропоноване у дисертації обґрунтування пізнавальної та предметно-

перетворювальної діяльності слід розглядати як актуалізацію антропологічних 

вимірів сучасного православ’я.  

Ключові слова: православ’я, релігія, антропологія, людина, особистість, 

соціокультурний простір, святоотцівська традиція, системний аналіз, 

міждисциплінарний підхід, віра, добро, Бог, традиція, наслідування, 

комунікативні зв’язки. 
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ANNOTATION 

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

methodology of philosophical and religious studies. 

 The thesis for the degree of Doctor of Philosophy by specialty 09.00.11 - 

Religious studies. - Kyiv Taras Shevchenko National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The process of transformation of the religious space and the functioning of 

Orthodoxy in the socio-cultural processes of modern Ukraine is considered. The 

methodological principles of the research, theoretical and practical aspects of the 

interaction of Ukrainian society and Orthodoxy are analyzed. The work is devoted to 

the study of the essential characteristics of Orthodoxy, which is considered in 

personality and subjective plane. The methodological principles, theoretical and 

practical aspects of the study of Orthodoxy, its sources, principles, priorities, main 

features in the socio-cultural space of modern Ukraine are analyzed. Considerable 

attention is also paid to the development of methodological foundations for the study 

of Christianity in general, Orthodoxy, in particular, which actually reveals the 

formation of a methodology of religious studies at a new theoretical level. The 

problem is that the possibilities of applying traditional methodology and methods of 

studying the essence and meanings of Orthodoxy are not worked out in modern 

religious studies. One of the approaches to solving this problem is the formation of a 

systematic approach, which includes an interdisciplinary aspect, dialectic, 

informational and communicative, and others. On the basis of the analysis of the 

uprising of the patristic tradition, the provisions of the Antiquity, medieval culture 

and the implementation of the theoretical and methodological principles of the 

concept of actualization of Orthodoxy in the modern socio-cultural space of Ukraine. 

This goal is specified by the necessity of revealing the meanings, manifestations and 

manifestations of anthropological measurements of Orthodoxy in the process of 

formation and deployment of a person as a spiritual being, in the processes of 

education and upbringing. The dissertation proposes a number of concepts that allow 

us to trace the modification of the anthropological provisions of Orthodoxy, their 
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functioning and actualization in society. These provisions provide opportunities for 

the implementation of purely theoretical aspects of Orthodoxy, the rooting of this 

religion in the daily life of the Ukrainian people. Trends in the interaction of 

Orthodoxy and Ukrainian culture represent the development of Ukrainian society, its 

new communicative ties and the peculiarities of the information field. The purpose of 

the work is to substantiate the methodology of the study of Orthodoxy, the disclosure 

of its value and the specification of the peculiarities of the manifestations of its 

anthropological component. 

In the first section, research focuses on those works that directly represent 

Orthodox anthropology, as well as those that reveal the main approaches to the study 

of Orthodoxy in general and Orthodox anthropology, in particular; the content of the 

main terms used in the dissertation is specified and systematized; as well as reveals 

the essence of the scientific methodology used in the work. It is noted that the 

Orthodox anthropology is the realization of man as the unity of the spirit - the soul - 

of the body. Only in this way can the formation and deployment of the essence of 

man as a spiritual being take place. In addition, the principle of soteriology plays an 

important role - anthropological knowledge acts as a means for the spiritual growth of 

man, his salvation. This principle is based on the understanding that God is Love. So, 

everything from God is a blessing to the universe and man. Therefore, the Divine 

Revelation is useful, acts as salvation for the world and man. Orthodox anthropology 

as an independent theological discipline emerged only in the middle of the twentieth 

century. from dogmatic theology. Essentially in terms of content, it partially 

intersects with agiology, ascetics, patrology, moral, pastoral and liturgical theology of 

the church. It is substantiated that to reveal the main features and features of 

Orthodox anthropology is not enough only a psychological and moral approach. First, 

such an approach does not allow us to get rid of certain ideological deism or 

philosophical dualism in relation to God and the world, which denies the full 

participation of God in human life and the world. Secondly, this approach erodes the 

principle of universalism, embodied in the Christian idea of the kenosis, which we 

shall discuss in more detail below. And it is the kenosis that involves the 
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transformation and transformation of all kinds of human beings through God, and not 

just such a person who has risen to Him or already reaches the heights of moral 

perfection. The ontological approach is, firstly, the main one, because it provides real 

opportunities for representing and realizing the experience of the Orthodox 

anthropology as an experience that is continuous, rich and full. And secondly, the 

ontological approach allows us to show and take into account the tragedy of human 

existence. But at the same time, the ontological approach does not presuppose the 

identification of man and God in their essential dignity and interdependence, it is 

only about the involvement of man and God, and yet God leaves her free, personal 

choice, her will to choose and choose. In addition, the very ontological approach 

allows us to reveal the problem of the presence of Jesus Christ in history, culture, art, 

in the dynamics of the formation and deployment of human spirituality. The second 

section is devoted to a comprehensive analysis of the material that reveals the 

problem of a person within the limits of Orthodoxy, manifestations of his spiritual 

and mental states. The analysis of philosophical, religious and religious studies 

literature, concerning the interpretation of man as integrity, opened the rich creative 

traditions and possibilities in the theoretical heritage of both Ukrainian and foreign 

researchers. However, today in the Ukrainian religious studies the philosophical 

understanding of the Christian (Orthodox) doctrine about the ways of comprehension 

of the spiritual experience, about the possibilities of actualization of a person, the 

deployment of its spiritual essence is not adequately represented. The Orthodox 

tradition highlights the «symphony» of human existence as assimilation to God. 

People do not, by their own discretion, determine the ultimate goal of their lives; it is 

determined by the creator - God who expects people to love and praise him. 

Therefore, man «will be», that is, he will appear as a spiritual being, unless he will 

serve God. Man is a triad (spirit, soul, body) and therefore its mission is to glorify 

God in spirit, soul, and body. Orthodoxy emphasizes that the very process of 

formation of a person's religious integrity is the rise from the original level of 

spiritual «doing» (religious education and upbringing) through the stage of 

accumulation of spiritual experience and, finally, to the higher level of spiritual 
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thinking (creativity), which is achieved only by religious figures (prophets, saints, 

monks). 

The twentieth century is characterized by the dominant Hegelian and Neo-

Kantian concepts, whose theoretical achievements are relevant to the present in terms 

of the basis for the methodological foundations of religious studies. At the same time, 

in modern national religion it is obvious that these approaches do not fully provide a 

theoretical basis for the analysis of such concepts as «man», «faith», «repentance», 

«eternity», «religious uplift», etc. These concepts are key to human self-

identification, to determine its place in the world, the meaning of its life in the 

community and society. 

The third section of the work is devoted to one of the main problems of 

research - the correlation and interconnection of anthropology and Christology. 

Orthodox anthropology was conditionally divided into two directions by the method 

of research - first, it is anthropology of theoretical disputes and secondly, the 

anthropology of asceticism. They are not in contradiction, but the first direction uses 

the categories of Antiquity, and the second - creates the original language. The 

originality of such a language is due to the uniqueness of the human experience and it 

is difficult to translate it into a philosophical language (ark. Cyprian). Orthodox 

anthropology, manifestations and manifestations of its specificity, are based on three 

mutually interconnected and interrelated directions - Christological, philosophical 

and theological, and the practice of direct spiritual perfection (asceticism). The 

problem of man is obvious for all directions of anthropology: Orthodox, Western and 

n end of the XIX - early XX century. Man is a set of contradictions, it is impossible 

to fix it at some particular moment. Man is determined by the spirit, the spirit is 

opposed to life. Man is the intersection of spirit, soul, body and life. This idea, as well 

as the evolutionary approach, are grounded in Russian religious philosophy. 

According to Russian thinkers, the evolution of the material world has an ideal 

ground and is directed to it. The purpose of evolution is the union of the entire 

created world in God. Such an ideal basis, unlike the «spirit» of Western 

philosophical anthropology, has a moralistic color. Dramatist of the experience of the 
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Orthodox thinkers contradicting the inner world of man, in many cases, is 

accompanied by optimism about the real possibility of gaining perfection, harmony, 

and integrity. The real vision of a person is only possible if one places a person in the 

perspective of eternity. In this regard, it is important to realize the duality of man, the 

combination of spiritual and material in it. This duality also allows a person to 

occupy a special place in the hierarchy of life - the axial. Man not only lives his life 

in nature and spirit, but also creates his own special, purely individual world - human. 

Directly the fourth section of the work is an approach to practice - an analysis of the 

peculiarities of the functioning of Orthodoxy in modern Ukraine; the changes that 

have taken place and occur in Orthodoxy in connection with modern economic, 

political, social, cultural, etc. processes. 

The changes that took place in the ideological grounds of the Ukrainian people 

were revealed, and the worldview is represented as a practical consciousness, a 

system of general knowledge, assessments and imperatives. Such practical 

consciousness finds its vitality precisely from the contradictions of social being, the 

relationship of society, community with nature, man with the world. It defines all 

forms of theoretical reflection, including philosophy, religion, ethics, aesthetics, etc. 

The worldview is holistic, but due to the fact that it manifests the attitude towards 

life, evaluates and normalizes it, while guided by certain ideas (good, justice, beauty, 

etc.). In this aspect, in the worldview itself, the following levels were identified: 

ethical, religious, legal, aesthetic. When it comes to the formation of a person's 

outlook, the outlook of the contemporary Ukrainian people as a whole, then it is 

necessary to emphasize the need for the formation of morality. Morality as such is 

present in any aspect of human activity. When we analyze the attitude towards the 

individual and the social conditions of her life, with ideas about dignity, virtues, 

rights, criteria of value orientations, as well as the spiritual meaning of the existence 

of man and mankind, there are always problems of morality and morality. The 

discovery of the complex nature of social reality in the philosophy of the twentieth 

and twentieth centuries and the spread of interdisciplinary approaches to its study 

leads to the realization of religion as a multi-level system of human life. At the same 
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time, religion is conceived as a system that is surrounded by other systems – rights, 

politics, ideology, and morals. The main provisions of the systematic approach to the 

«open» and «closed» systems, the hierarchy of their construction, the principles of 

equivalence - the independence of the final result from the initial state of the system, 

and also that the goals of the system given its structure are of fundamental 

importance for the study of religious anthropology, in that including the Orthodox. 

There is no doubt that the choice of the future of the social and state system of 

Ukraine, as well as the actual ways of its construction, plays a significant role in the 

Orthodox dominant. Spirituality as such is not necessarily related to religiosity, but is 

always associated with humanistic, higher semantic life values, and historically, in 

Ukraine, Orthodoxy itself proposed a new system of spiritual values and orientations. 

There is a special type of spirituality and all human life, even one that is not oriented 

towards religion, is based on certain laws of archetypal thinking. The formation of 

archetypes, their dynamics and features of functioning and conditioned Orthodoxy. 

Undoubtedly, spiritual culture is an element of the spiritual life of the entire society 

and at the same time it is a special reality that influences the dynamics of Orthodoxy 

and the Orthodox Church. It should also be emphasized that folk culture is closest to 

Orthodoxy. Folk culture has its coverage in apocryphal literature, in legends, tales, 

tales, parables, retellings. Important sources are also works of painting, icons, 

architecture of religious buildings. 

In the present, there is an important task for the state - to find opportunities for 

expanding the rights of the Orthodox Church, to give it the opportunity to participate 

in spiritual and patriotic education. However, this does not mean compulsory 

teaching of religious disciplines at school, we insist on finding social methods and 

forms of activity, but with some help from the state. To solve this problem it is 

necessary to consider religion, Orthodoxy as a holistic phenomenon of spiritual and 

practical activity, which serves as a specific means of knowledge, assimilation and 

regulation of the existence of people in society. The age-old, specifically 

philosophical, problem of understanding religion, its place in the system of culture 

today is the subject of practical activity. Hence the principal conclusion: the religious 
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attitude is historically logical, but far from the only way to solve a problem, which, in 

its ontological essence, is a problem of the deep plan. Religion is a stratum of culture, 

which is directly related to the experience of mass consciousness, with a centuries-old 

psychological and moral inheritance. 

New scientific-theoretical and practical results obtained in the dissertation can 

be used in the process of formation of state policy and regulation of socio-cultural 

and religious space. The peculiarity of the study is the direct access to practice, the 

disclosure of new communication links and information characteristics in modern 

Ukraine. The substantiation of cognitive and subject-transformative activity proposed 

in the dissertation can be considered as an actualization of anthropological 

measurements of modern Orthodoxy. 

Key words: orthodoxy, religion, anthropology, person, man, sociocultural 

space, patristic tradition, systematic analysis, interdisciplinary approach, faith, 

goodness, God, tradition, imitation, intercommunication relations 
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10. Вергелес, К. М. Проблема смислу життя і цілісності людини / 

К. М. Вергелес // Гілея. – 2015. – № 99. – С. 170–173. 

11. Вергелес, К. М. Взаємовідносини людини і Бога в 

християнстві / К. М. Вергелес // Virtus: scientific journal. – 2015. –– 

December. – С. 12–15. 

12. Вергелес, К. М. Православна й західна релігійна 

антропологія: проблема філософського осмислення / К. М. Вергелес // 

Virtus: scientific journal. – 2016. – February. – С. 10–14. 

13. Вергелес, К. М. Антропологія Григорія Палами: інтерпретація 

минулого і сучасності / К. М. Вергелес // Гілея. – 2016. – № 107. – С. 168–

171. 

14. Вергелес, К. М. Православна релігія в літературі 

дореволюційного, радянського і пострадянського періодів / 

К. М. Вергелес // Гілея. – 2016. – № 108. – С. 186–190. 

15. Вергелес, К. М. Російська релігійна філософія ХІХ–початку 

ХХ століття у контексті сучасних глобалізаційних проблем / 

К. М. Вергелес // Гілея. – 2016. – № 109. – С. 207–210. 

16. Вергелес, К. М. Культура і релігія в контексті глобалізації / 

К. М. Вергелес // Гілея. – 2016. – № 110. – С. 264–267. 

17. Вергелес, К. М. Самоідентифікація людини і релігійна 

культура в просторі сучасної глобалізації / К. М. Вергелес // Гілея. – 

2016. – № 111. – С. 279–282. 

18. Вергелес, К. М. В. Несмєлов і М. Тарєєв як представники 

академічної православної антропології / К. М. Вергелес // Гілея. – 2016. – 

№ 112. – С. 135–139. 

19. Вергелес, К. М. Проблема вдосконалення людини: 

православна антропологія і христологія / К. М. Вергелес // Гілея. – 2016. –

13. – С. 206–209. 
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20. Вергелес, К. М. Особливості функціонування релігії в 

сучасних соціокультурних процесах / К. М. Вергелес // Гілея. – 2016. – № 

114. – С. 198–201. 

21. Вергелес, К. М. Святоотецька традиція: аскеза і становлення 

моральнісної людини / К. М. Вергелес // Гілея. – 2017. – № 116. – С. 227–

231. 

22. Вергелес, К. М. Радикалізація антропології: минуле і 

сучасність / К. М. Вергелес // Укр.  Полонiстика. – 2016. – Вип. 13. – С. 

37–45. 

23. Вергелес, К. М. Православна релігія в сучасному 

українському соціумі / К. М. Вергелес // Гілея. – 2017. – № 119. – С. 174–

178. 

24. Вергелес, К. М. Людина в культурно-релігійному середовищі: 

методологія М. Бахтіна / К. М. Вергелес // Софія: гуманіст.-релігієзнав. 

вісн. – 2017. – № 2 (4). – С. 16–19. 

25. Вергелес, К. М. Антропологічні виміри філософії й релігії / 
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Публікації в інших виданнях України: 

1. Вергелес К. М. Фундаментальні основи православ’я та їх 

вплив на розвиток і укріплення релігійності у сучасному суспільстві / 

К. М. Вергелес // Український соціум: соціально – політичний аналіз 

сучасності та прогноз майбутнього: міжнар. наук. практ. конф., м. Одеса, 

14-15 листопада 2014р. – Одеса, Вид-во ГО Причорноморський центр 

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: 

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

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

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: 
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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 

Київська суспільнознавча організація, 2016. – С. 62–65 

15. Вергелес К. М. Філософсько-релігієзнавчий аналіз кенозису 

та синергетики в православ’ї: антропологічна проблема / 

К. М. Вергелес // Людське співтовариство: актуальні питання наукових 

досліджень: міжнар. наук. практ. конф., м. Дніпропетровськ, 19-20 

лютого 2016р. Дніпропетровськ, Вид-во Наукове об’єднання відкрите 

суспільство, 2016 – С. 59–63 

16. Вергелес К. М. Філософсько-антропологічний аналіз 

релігійного відродження етносу України: міжконфесійний діалог Київ – 

Москва – Ватикан / К. М. Вергелес // Сучасні проблеми світового 

співтовариства та роль суспільних наук у забезпеченні його розвитку: 

міжнар. наук. практ. конф., м. Одеса, 11-12 березня 2016р. Одеса, Вид-во 

ГО Причорноморський центр досліджень проблем суспільства, 2016. – 

С. 53–57 

17. Вергелес К. М.  Філософсько-релігієзнавчий аналіз 

антропології у вченні святих отців церкви / К. М. Вергелес // Роль 

суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних 

світових процесів у ХХІ ст.: міжнар. наук. практ. конф., м. Київ, 1-2 

квітня 2016р. Київ, Вид-во Київська суспільнознавча організація, 2016. – 

С. 75–78 

18. Вергелес К. М. Проблема людини в богословській спадщині 

у контексті екзистенційної філософії / К. М. Вергелес // Пріорітети 

розвитку суспільних наук у ХХІ столітті: міжнар. наук. практ. конф., 
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м. Одеса, 8-9 квітня 2016р. Одеса, Вид-во ГО Причорноморський центр 

досліджень проблем суспільства, 2016. – С. 49–53 

19. Вергелес К. М. Сучасний стан дослідження православ’я в 

контексті антропологічно-національного дослідження / К. М. Вергелес // 

Суспільні науки: виклики і сьогодення: міжнар. наук. практ. конф., 

м. Одеса, 10-11 червня 2016р. Одеса, Вид-во ГО Причорноморський 

центр досліджень проблем суспільства, 2016. – С. 36–41 

20. Вергелес К. М. Релігієзнавчо-філософський аналіз понять 

етносу та національності у православ’ї в контексті сучасної 

антропології / К. М. Вергелес // Чинники розвитку суспільних наук у ХХІ 

столітті: міжнар. наук. практ. конф., м. Львів, 28-29 жовтня 2016р. Львів, 

Вид-во Львівська фундація суспільних наук, 2016. – С.6–12 

21. Вергелес К. М. Антропологія в контексті релігійних проявів 

сучасності / К. М. Вергелес // Суспільні науки сьогодні: постулати 

минулого і сучасні теорії: міжнар. наук. практ. конф., м. Дніпро, 4-5 

листопада 2016р. Дніпро, Вид-во Наукове об’єднання відкрите 

суспільство, 2016 – С. 86–90 

22. Вергелес К. М. Філософсько-релігієзнавчий аналіз 

православної релігії в контексті морально-ціннісних орієнтирів сучасних 

міжконфесійних відносин / К. М. Вергелес // Актуальні тенденції 

розвитку суспільних наук в Україні: міжнар. наук. практ. конф., м. Київ, 

11-12 листопада 2016р. Київ, Вид-во Київська суспільнознавча 

організація, 2016. – С. 59–62 

23. Вергелес К. М. Людина та православ’я, від виникнення до 

сьогодення: філософсько-релігієзнавчий дискурс / К. М. Вергелес // 

Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток 

сучасної цивілізації: міжнар. наук. практ. конф., м. Львів, 24-25 лютого 

2017р. Львів, Вид-во Львівська фундація суспільних наук, 2017. – С.10–

15 
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24. Вергелес К. М. «Не чини з іншими так, як не хотів би, щоб 

чинили так з тобою» релігієзнавчо-богословський колапс релігійності 

сучасної України / К. М. Вергелес // Вплив суспільних наук на процес 

розвитку суспільства: можливе та реальне: міжнар. наук. практ. конф., 

м. Київ, 3-4 березня 2017р. Київ, Вид-во Київська суспільнознавча 

організація, 2017. – С. 56–61 

25. Вергелес К. М. Проблеми національного буття Російської 

православної церкви / К. М. Вергелес // Історія релігій в 

Україні. Науковий щорічник. – Львів : Вид-во Логос, 2014. – Кн. ІІ – 

С. 244 – 253 
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ВСТУП 

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, 
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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 

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, 
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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. Субір , 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 та ін. 

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).  
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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 націлює 

на реконструкцію та інтерпретацію смислів. При цьому автор спирається на 

традицію розуміння «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, 
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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 (В. С. Горський) методах 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 
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дало можливість розкрити ті реальні процеси історичного розвитку духовного 

життя 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 відбувалисяі 

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 обоження. 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, до інших 

людей, до світу, буття і небуття; 
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- 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 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; 
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- різниця між східно-християнською 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 ролі та місця людини в добу глобальних 

трансформацій; роль 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 

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/


 

 
 

34 

людини до Бога, можливості, способи та засоби піднесення до Нього, так і за 

горизонталлю – ставлення людини до себе, до інших людей, до світу в цілому. 

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, ін.) 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 
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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 

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. 
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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. 
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РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ 

1.1. Православна антропологія як предмет філософсько-

релігієзнавчого осмислення 

Розвиток сучасної цивілізації характеризується особливою увагою до 

проблеми людини – це стосується, в першу чергу, таких пізнавальних сфер, як 

філософія, релігієзнавство, психологія, біологія, біоетика, культурологія, етика 

тощо. Оскільки сучасна людина опинилася в кризовій ситуації – з одного боку, 

економічна криза, що пронизує практично всі суспільства, а з іншого, криза 

духовна, яка розпочалася ще наприкінці ХХ ст.  

С. Кримський у праці «Заклики духовності ХХІ століття» зазначає: 

«Виникла загрозлива колізія між цивілізацією та екзистенцією. Людина 

виявилася розіп’ятою між палеолітом свого духовного підпілля та науково-

технічним прогресом, який, за висловом А.Ейнштейна, став нагадувати сокиру 

в руках дикуна. Адже сам гуманізм (як зазначалося на 2-ому Ватиканському 

соборі у 1965 р.) перетворився на спробу замінити релігію Бога, що став 

людиною, на релігію людини, що оголосила себе Богом. Отже, цивілізація 

робить людей богами раніше, ніж вони стають гідними статусу людини» [217, 

c. 4]. 

Людина проникла не тільки в таємниці мікросвіту, а й у простори 

космосу і сьогодні відбуваються бурхливі економічні, політичні, соціальні, 

культурні, релігійні зміни. Продовжується й процес перетворення людини, її 

розуму і почуттів, який незмінно пов’язаний з посиленням особистісного 

початку, як у царині соціальних змін, так і в сфері культури, релігії, історії, 

психології. Все це з необхідністю, вимагає глибшого і всебічнішого, 

комплексного дослідження сутнісних характеристик людини, її функцій в 

соціумі, її відповідальності та  можливостей як духовної істоти. Людина як 

унікальна істота – це найбільша цінність із усіх цінностей, що існують на Землі. 

І водночас проблема людини – вічна і завжди актуальна. Ця проблема вимагає 
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розв’язання глибинних світоглядних питань про місце і призначення людини в 

світі, що пізнається, засвоюється і перетворюється самою людиною. 

Коли людина стверджує: «людина є», то вона здійснює певне онтологічне 

покладання. Але, що означає «бути людиною»? Чи існує онтологічно-

антропологічний аргумент або доведення існування людини? Багатьом 

історичним концепціям онтології дорікали, що в них не залишається місця для 

людини. Адже фундаментальною проблемою філософського знання 

залишається визначення онтологічного статусу людини, як це есплікується у 

межах антропології, що є ключовою й пріоритетною сферою філософії, головні 

принципи якої сприяють інтеграції єдиного комплексу природничих, соціально-

гуманітарних і технічних наук.  

Постановка проблеми людини як центральної проблеми філософії 

викликана сучасними перетвореннями в науці, культурі, суспільстві, природі. 

Це пов’язано з теоретичною і практичною діяльністю людини, яка призводить 

не тільки до позитивних змін в оточуючому середовищі, а й до різних криз та 

конфліктів. Особливо актуальним постає питання конституювання антропології 

в цілісній предметній і методологічній сфері філософії, «вбудовування» її у 

контекст інших сфер – онтології, гносеології, метафізики, культурології, логіки 

тощо. 

Конкретним завданням у межах цієї загальної проблематики постає 

прояснення взаємопов’язаних питань про можливість створення теоретичної 

схеми (або концептуального образу) людини як природної, духовної, соціальної 

істоти в онтологічному зрізі аналізу, в специфікації та демонстрації 

побудованої схеми на конкретному матеріалі – православ’ї. 

У світі немає нічого складнішого, ніж соціум, а в самому соціумі 

найскладніша проблема – це людина. Але, для того, щоб пізнавати і розуміти 

іншу людину, соціум, світ, який нас оточує, необхідно повірити в їх існування 

(«гносеологічний реалізм» російського філософа Вол. Соловйова). В цьому 

зв’язку можна згадати подив одного з персонажів Ф. Достоєвського: «Якщо 

Бога немає, то який же я після цього капітан?» [142, c.180]. Так що акти та 
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процеси пізнання і розуміння містять у собі релігійний момент. Тобто, такий 

момент сприйняття в контексті певного Універсуму, який ми символічно 

уявляємо і який запрошує нас до довірчого взаємозв’язку з ним. 

Проблема людини є філософсько-релігієзнавчою проблемою позаяк і 

філософія, і релігія є проблемами суто людськими. Український релігієзнавець 

В.Єленський у праці «Релігія після комунізму. Релігійно-соціальні зміни в 

процесі трансформації центрально-і східноєвропейських суспільств: фокус на 

Україні» зазначає: «Вивчення релігійно-суспільних змін, які відбулися в 

Україні після падіння тут комуністичного режиму, вимагає міждисциплінарних 

досліджень і компаративістського аналізу; оцінка трансформацій в цій сфері 

може бути адекватною лише за умови інсталяції сучасної української ситуації в 

історичному, з одного боку і макро - та мікро-регіональному, - з іншого, 

контексті» [148, c.24].  

Сьогодення українського суспільства – це постійні пошуки миру, 

духовності й моралі, які сприяють розбудові громадянського суспільства. І не 

останню роль у цих пошуках відігравала та відіграє православна антропологія. 

Людина в релігії, її почуття, думки та мрії, привертали увагу багатьох 

дослідників – як вітчизняних, так і зарубіжних С. Аверінцев [1; 2; 3; 5; 6], 

М. Бердяєв [37; 38; 40; 41], Б. Вишеславцев [96; 97; 98], П. Гайденко [99; 100], 

Ф. Голубинський [111], В. Горський [116], С. Грузенберг [126], С. Кримський 

[217; 218; 219], В. Панненберг [513; 514], К. Ранер [517], М. де Унамуно [368] 

тощо. Як підкреслює російський дослідник С. Аверінцев у статті «Ми 

покликані у спілкування», «ще не все пропало, доки у стіні, що замкнула нашу 

«самість», є вікно, через яке можна побачити суще – те, що реальне, бо не 

підвладне нашому свавіллю. Речі, якими вони є. Ближній, яким він є. І в 

усьому, і безконечно відмінний від усього – лик Бога. Його погляд, що 

проходить крізь вікно. Чим більше ми обмежили наше самолюбство, тим 

ширше вікно» [5, c.406]. Що стосується релігії в цілому, то як зазначає 

російський релігієзнавець Є. Арінін у праці «Філософія релігії», «полярність є 

характерною і для головних значень слова «релігія» [21]. 
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І справді сучасні тлумачні словники фіксують дві групи прямих мовних 

значень цього слова – суб’єктивно-особистісні (релігія як індивідуальна «віра», 

«релігійність») і об’єктивно-загальні (релігія як інституційне «віросповідання», 

«богошанування», «конфесія», традиція)»[21, c.15]. Основним завданням 

нашого дослідження і є аналіз православної релігії у першому її розумінні – як 

суб’єктивно-особистісної.  

Однак, перш ніж розкривати теоретико-методологічні підходи до 

християнської антропології в цілому і православної зокрема, необхідно 

прояснити її головні аспекти.  

Змістом християнської антропології є вчення церкви про природу і 

особистість людини, її призначення та головні засади життя.  

Предметом християнської антропології є життя людини в осяйності 

Божественного Одкровення.  

Завданням християнської антропології є не тільки розкриття теоретичних 

положень, а й її практичний аспект – усвідомлення християнської антропології 

як засобу для прийняття рішень, створення моделей конкретної поведінки та 

певного способу життя.  

Джерелами християнської антропології, в межах богослов’я, є Святе 

Письмо і Священний Переказ. 

На нашу думку, християнську антропологію, зокрема православну, слід 

досліджувати у взаємозв’язку з текстами та коментарями дослідників, як 

світського, так і релігійного плану. Ми вважаємо, що такий підхід, дозволить 

розширити межі дослідження, осмислити головні складові православної 

антропології не тільки в суто релігієзнавчому, а й у філософському аспекті. 

Отже, Священний Переказ – це також досвід духовного життя, що 

висвітлюється у традиціях православної церкви, богословських текстах, 

православних храмах та іконах.  

Головними принципами християнської антропології є дослідження, 

засвоєння та інтерпретація антропологічного знання. В межах релігійного 

розуміння ці принципи є неможливими поза вірою, якщо людина не вірить в 
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істини Святого Письма, тоді вона нездатна освоїти та засвоїти духовний досвід 

православної релігії. Окрім того, йдеться про принцип Богоодкровення, коли 

формулювання, систематизація й інтерпретація антропологічного знання 

повинні здійснюватися згідно Божественного Одкровення. Один із принципів, 

що особливо важливий в аспекті розуміння природи людини є принцип її 

цілісності.  

Православна антропологія – це усвідомлення людини як єдності духу - 

душі - тіла. Тільки в такий спосіб може відбуватися становлення та розгортання 

сутності людини як духовної істоти. Окрім того, важливу роль відіграє й 

принцип 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 Універсуму та людини. 

Тому Божественне Одкровення виступає  порятунком для світу і людини. 

Слід зазначити, що православна антропологія як самостійна богословська 

дисципліна виділилася тільки в середині ХХ ст. з догматичного богослов’я, 

тому у суто змістовному плані вона перетинається з агіологією, аскетикою, 

патрологією, моральним пастирським і літургійним богослов’ям церкви. 

Світська антропологія фундується в кінці ХІХ ст. і в ній виділяються дві 

тенденції. 

Перша – це тенденція, що ґрунтується на положеннях французьких 

філософів-енциклопедистів XVIII століття й яка 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 та значенні антропологія 

розвивається у Сполучених Штатах Америки, Канаді, країнах Західної Європи 

й дотепер.  

Друга тенденція 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. 
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У взаємовідносинах зі світською наукою християнська антропологія 

використовує майже всі гуманітарні науки – психологію, педагогіку, 

філософію, культурологію. Тут важко говорити про принципові протиріччя між 

ними – християнська антропологія досліджує онтологію і метафізику людини, 

гуманітарні науки досліджують конкретні процеси, дії та феномени буття 

людини, зокрема й релігійного. 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, багато в чому, не 

відповідає церковному розумінню. Але культурна діяльність – це діяльність 

людини, тому будь-яке судження, що розкриває цінність та гідність людини, 

визнається культурно значущим. Нині християнська антропологія є 

сполучниковою ланкою між православ’ям і культурою, що усвідомлюється й 

представниками православної церкви. 

Якщо звернутися до дослідження вчення про людину православної 

церкви, то виникають певні складнощі. По-перше, християнська антропологія 

як певна впорядкована сфера знання ще не є достатньо сформованою. Знання 

про людину міститься у Святому Письмі та працях отців церкви, але збирати ці 

знання необхідно самостійно. 

Кінець ХІХ ст. характеризується появою значної кількості богословських 

праць, які присвячені окремим антропологічним темам з достатньо детальними 

викладами святоотцівського вчення. Серед них праці свт. Феофана Затворника, 

який надавав великого значення вивченню людини в світлі Священного 

Переказу церкви і вніс значний вклад у становлення православної антропології 

[405; 406; 407; 408; 409], В. Несмєлова [286] і С. Заріна [157], перший з яких 

надає перевагу філософсько-апологетичному аналізу досвіду релігійно-

філософської теодицеї, а другий – розглядає і систематизує основні поняття, 

уявлення та підходи православної аскези (частина їхньої роботи є доволі 

науково обґрунтованим оглядом антропологічного вчення православної 

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/


 

 
 

43 

церкви), але їхні праці ще не надають такого необхідного багатопланового 

опису людини.  

Тільки в середині XX століття з'являються перші дослідження системного 

викладу християнської антропології.  

У магістерській дисертації «Антропологія свт. Григорія Палами» архим. 

Кипріян (Керн) [196] викладає вчення фессалонікейського архіпастиря і надає 

змістовний огляд антропологічних ідей в святоотцівському богослов'ї, по 

персоналіях, за чотирнадцять століть християнської історії. У 1965 р. видається, 

невеликим накладом, двотомна книга A. Позова «Основи староцерковної 

антропології» [307]. Робота цікава, глибока, містить багато посилань і цитат 

святих отців, але, при цьому, вельми суб'єктивна. Окрім зазначеної, особливий 

інтерес представляють і такі його праці: «Логос. Медитація стародавньої 

Церкви: (Умное делание)» [305]; «Метафізика Пушкіна». [306]; «Основи 

староцерковної антропології». Т.2. «Апокатастасіс». [307]; «Основи 

християнської філософії». – Ч. 1. – «Теорія пізнання (Гносеологія)». [308]; 

«Боголюдина: Містика християнства». [309]; «Метафізика Лермонтова» [310]; 

«Аскетика і містика». – [311]; «Релігія й філософія: Крит. збірник». 

Серед сучасних зарубіжних авторів, які розвивають православну 

антропологію, можна виділити митр. Ієрофея (Влахос) [95], 

митр. Амфілохія (Радовича) [14], митр. Іоанна (Зізіуласа) [548], 

єп. Калліста (Уера) [185], П. Нелласа [283], Г. Мантзарідіса [263], Жан-

Клода Ларше [229; 230]. У Росії на цьому терені в наші дні працюють митр. 

Ігнатій (Пологрудов) [172; 173], архієп. Костянтин (Горянов) [210], 

свящ. Андрій Лоргус [239], свящ. Вадим Коржевський [213; 214]. 

Проте слід зауважити, що автори не лише зазначених вище праць, а й 

інші дослідники розробляли і розробляють кожен свою, достатньо 

обґрунтовану та оригінальну, православно-антропологічну концепцію, своє 

бачення людини в тлумаченнях Святого Письма та писаннях отців церкви, які 

доволі часто можна вважати мало сумісними з православним вченням. 

Особливо це характерно для праць А. Позова, в яких автор навіть розробив 

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/


 

 
 

44 

свою оригінальну понятійно-термінологічну систему. Хоча дослідник постійно 

декларує свою вірність православ'ю, у текстах часто проглядаються сліди 

запозичення антропологічних ідей індуїзму, буддизму та інших релігійно-

філософських учень. Швидше за все, це наслідки особистих духовних шукань 

автора. В результаті його книга: «Основи староцерковної антропології» була 

сприйнята неоднозначно і виявилася на периферії богословської думки. [307]. 

У наш час дослідження з християнської антропології стали публікуватися 

регулярно, але проблема системного, всебічного, адекватного викладу 

основних православних ідей про людину поки ще не вирішена.  

Друга проблема полягає в тому, що понятійний апарат православної 

антропології формується в історії церкви поступово, і цей процес не є 

завершеним. Розробка термінології, взагалі типів, знаходиться на початковій 

стадії, тому питання розуміння й інтерпретації біблійних фраз і святоотцівських 

суджень виявляються складними і часто неоднозначними. Багато священників 

пропонують власні підходи: митр. Ієрофей (Влахос), «Православна 

психотерапія: свято святоотцівський курс лікування душі». [95]; 

митр. Амфілохій (Радович), «Людина - носій вічного життя» [14]; І. Зізулас 

 (John (Zizioulas), metr. «Being as Communion: Studies in Personhood and the 

Church». [548]; єп. Калліст (Уер), «Внутрішнє Царство» [185]; Неллас П. (Nellas 

Panayiotis. «Deification in Christ: Orthodox Perspectives on the Nature of the 

Human Person». [510]; П. Неллас «Обоження: Основи і перспективи 

православної антропології». [283]; Дж. Мантзарідіс «Обоження людини: 

Св. Григорій Палама і ортодоксальна традиція» [263]; Ж.-К. Ларше «Зцілення 

психічних хвороб: Досвід християнського Сходу перших століть» [229]; 

митр. Ігнатій (Пологрудов), «Проблема самосвідомості в святоотцівському 

розумінні» [172]; архиєп. Костянтин (Горянов), «Релігійно-філософська 

антропологія: історія і визначення терміна, сучасні проблеми / І пізнаєте 

правду». [210]; свящ. Лоргус Андрій, «Православна антропологія». [239]; 

свящ. Коржевський Вадим, «Пропедевтика аскетики. Компендіум з 
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православної психології». [213]; «Відблиск сущого. Православне вчення про 

людину» [214].  

Фактично, багато з них  пропонують унікальну парадигму, тому 

формальне розуміння їх текстів неможливе. Необхідним є розуміння їх досвіду, 

який вони отримали безпосередньо, через молитву і духовні зусилля. 

Доводиться постійно враховувати те, що в творіннях святих отців деякі ідеї 

запозичені з античної філософії й сучасного їм природознавства. І хоча вони 

викладаються святими людьми, це не означає, що такі ідеї є Богоодкровенними 

по суті. У подібних випадках святі отці виступають вченими свого часу, тому їх 

висловлювання цілком підлягають критичному осмисленню.  

Третя проблема – проблема використання антропологічних знань. 

Недостатньо вивчити богослов'я, необхідно ще навчитися використовувати 

християнські ідеї в певній сфері, побачити і освоїти їх як засоби в новому, 

діяльному контексті. Для цього потрібно впевнено володіти богословськими 

знаннями, бути фахівцем у конкретній науковій сфері, а також мати 

відповідний особистий досвід діяльності. Іншими словами, необхідні 

«перекладачі», які, наприклад, не тільки розуміють богословський зміст фрази 

«відтворення образу Божого в людині», а й здатні адекватно інтерпретувати 

(точніше тлумачити) цей зміст у сфері педагогіки або психології, в 

практичному аспекті.  

Згідно богословському віровченню у розвитку світової історії можна 

виділити чотири стани людської природи, які істотно різняться між собою. Ці 

стани формують також чотири змістовні напрями  дослідження людини. По-

перше, людина до гріхопадіння (онтологія) – це людина «в чистому вигляді», 

тобто людина первозданна, яка є відповідною задумам Бога. Тобто, йдеться про 

онтологічний статус людини. Ми можемо говорити про походження, сенс 

існування, перед-визначення, природний стан і досконалість людини. Людина 

описується в природному і особистісному аспектах буття, викладається вчення 

про образ і подобу Божу. 
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По-друге, людина після гріхопадіння (амартологія) – це такий напрям, де 

описується духовна «механіка» деградації людини, розробляються 

амартологічні терміни: «гріх», «пристрасть», «тління», «смерть» тощо, 

вибудовується їх взаємозв’язок, описується їх вплив на життя людини. Йдеться 

про Богоодкровенні істини про людину, причому істини не статичні, а 

динамічні, що пояснюють, як і завдяки чому людина переходить із одного рівня 

на інший.  

По-третє - те, що стосується «людини во Христі» (сотеріологія) – це 

напрям, де описується процес відродження людини через поновлення її зв’язку 

з Богом. Опис також провадиться у динамічних категоріях – становлення, 

розвиток, перетворення (в історичному аспекті – після воскресіння Христа, а 

розвиток і перетворення репрезентовані у житті людства одночасно).  

І, нарешті, четвертий напрям – це людина у вічності (есхатологія), де 

розкриваються граничні цілі та смисли буття людини як істоти безсмертної. 

Описується її майбутнє життя у Вічності, у тій мірі, в якій це було надано 

людям у Божественному Одкровенні. 

«Формулу» християнства, на нашу думку, можна виразити так  – звістка 

про людяність Бога і про Божественність людини, що пронизує всі часи і 

простори. Велике багатство та змістовність досвідів і аксіом, із яких 

складається і в яких відтворюється така звістка, передбачає історичну 

пластичність та адаптивність самої християнської традиції, її можливості 

творчого переосмислення попереднього досвіду, що містить як позитивні, так і 

негативні моменти. Така установка християнства надала можливість органічно 

прийняти творчу колізію головних напрямів філософського мислення, що стали 

великим здобутком стародавньої Греції: по-перше, платонізму, з його 

акцентуацією високої смислової структури буття і по-друге, аристотелізму, з 

його акцентами і зосередженістю на внутрішньому багатстві, рухливості та 

протиріччях взаємного переходу конкретних буттєвих форм. Але загальний 

контекст  цієї колізії – це людська, діалогічна відкритість буття і, в такий 

спосіб, це контекст біблійний, християнський.  
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Контекст глибинної особистісної комунікації, що вбирає в себе смисли, 

динаміку, протиріччя і структури, прагне перекрити всі життєві зсуви і зриви, 

нісенітницю та безглуздя. Слід підкреслити, що християнство ввело 

беззаперечну філософську проблематику в історичну тканину людського життя, 

часу людського буття, людського існування в цілому. І в такому контексті 

рухлива багатокомпонентність буття-комунікації породжує свободу, вимагає 

свободи. Причому свободи не в обмеженості, як наполягали на цьому філософи 

і богослови традиційних епох, а в проблематичності та відкритості людського 

існування. Існування, яке прагне постати осмисленим і входить до складу буття 

– Картезіанське: «я мислю отже я є!», – це людська відкритість і свобода через 

людину, тільки завдяки ній, входять до цього складу буття.  

Відомий польський філософ і теолог Ю. Тішнер підкреслював, що 

свобода входить у наше життя не зовнішнім регулятором, хоча й таке, час від 

часу, буває можливим і необхідним, а як перманентна таємниця буття, яка 

постійно осмислюється і переосмислюється [362, c.326 – 327]. Свобода – це не 

тільки і, навіть, не стільки свобода вчинку, скільки свобода нашої інтуїтивної, 

внутрішньої роботи, яка передує вчинку і створює контексти, дійсний зміст, 

смислові й ціннісні підтексти наших вчинків.  

Християнство завжди наголошувало на свободі пошуку, свободі 

осмислення, а через них на тяжкій свободі самостворення і світостворення. Це 

складний «шлях до діалогу» (прот. О. Мень). Світ, в який приходить людина, 

надається їй, як істоті смертній, конечній, але істоті, яка страждає, любить, 

прощає. І такий світ не є світом моністичним, світом дуальним, а світом 

тринітарним: «матерія» – «енергія» – «смисли». Ці три категорії вибудовуються 

в певну ієрархію, тут пригадується вчення про «форми» Аристотеля і Томи 

Аквіната, що утримують, складно організовують та одухотворяють собою 

буття, яке має внутрішню динаміку. Енергія, тобто процес дії смислів-носіїв, 

форм і програм на світ матеріальний, на процес осмислення – така енергія є 

посередницею між смислами і матерією і сама перетворюється в цих процесах 

опосередкування. Складність, багатозначущість цих перетворень і 
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маніфестують розмаїття, багатство, любов і відчуження буття. Для того, щоб 

зрозуміти біблійну звістку, «керігму», її слід прийняти не як нав’язану звістку, 

а як пошук або благодатну надію.  

У біблійному Одкровенні надається звістка про початковість (буквально – 

«на початку», «берешіт») неосяжно промовленого, неосяжно висвітленого, 

зверненого до нас і відкритого людям смислу у Всесвіті та в самих людях. І 

внутрішній тринітарний порядок нашого мислення, який у різних термінах 

описується Аврелієм Августином, І. Кантом, Г.-В.-Ф. Гегелем, О. Контом, 

Вол. Соловйовим, О. С. Булгаковим, і сама надана людському мисленню 

інтуїція буття – буття рухливого, вибухового, але такого, що прагне до 

ієрархічної впорядкованості – все це, в тій чи інший мірі, апелює до біблійної 

символіки, а завдяки ній до біблійної звістки. 

Православна антропологія потребує власної методології, а оскільки, 

православна антропологія є приналежною до богослов’я, то й методологія її, 

певною мірою, знаходиться в богословському просторі, торкається 

богословських проблем. Предметом православної антропології слід виділити 

людину, причому людину віруючу. Йдеться про людину, яка має містичний та 

Богоодкровенний досвід. Православна антропологія з’являється на ґрунті 

біблійної антропології. Однією з головних проблем якої є глибокі відмінності 

між старозавітною і новозавітною антропологією. Боговтілення принципово 

змінило ставлення не тільки до людини, а 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. 

На нашу думку, для розкриття головних рис та особливостей 

православної антропології недостатньо тільки психологічно-морального 

підходу. Позаяк такий підхід, по-перше, не дозволяє позбутися певного 

світоглядного деїзму або філософського дуалізму у відношенні Бога і світу, що 

заперечує повноцінну участь Бога у житті людини і світу.  
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По-друге, такий підхід вихолощує принцип універсалізму, що закладений 

у християнській ідеї кенозису, про яку детальніше говоритимемо нижче. Адже 

саме кенозис і передбачає зміни та перетворення будь-якої людини завдяки 

Богові, а не тільки такої людини, яка піднеслася до Нього або досягає вже 

вершин морального вдосконалення. Тому, на нашу думку, вузловим в 

дослідженні вище зазначеної проблематики має постати онтологічний підхід. 

Онтологічний підхід, є основним, бо надає реальні можливості 

репрезентувати та усвідомити досвід православної антропології як досвід 

безперервний, багатий, насичений. Він також дозволяє показувати і 

враховувати трагедію людського буття і при цьому, не передбачає ототожнення 

людини і Бога в їх ессенціальній гідності та взаємообумовленості, йдеться 

тільки про співпричетність людини і Бога, і все-таки Бог залишає людині її 

вільний, особистісний вибір, її волю обирати. Окрім того, саме онтологічний 

підхід дозволяє розкрити проблему присутності Ісуса Христа в історії, культурі, 

мистецтві, в динаміці становлення і розгортання духовності людини. 

Відомо, що одним із важливих текстів Біблії є «Шестоднев». Осмислення, 

тлумачення, вся екзегеза «Шестоднева» є найважливішим джерелом 

антропологічного знання. Зовсім інше значення мають історичні тексти вони, 

безперечно, не є протоколами долі та описуваннями змін у житті людини, проте 

свідчення про життя пращурів відкривають можливості дізнатися про 

найважливіші події: про життя і смерть, любов і ненависть, про зустрічі з 

людьми і Богом, про праведність і пристрасті. Біблійна давнина – це ґенеза 

культури, релігії, мови. Водночас, за допомогою реконструкції можна побачити 

особливості мислення попередніх генерацій, їх віру, страхи та надії, зрозуміти 

їх внутрішній світ. Тексти старозавітного канону, в тисячоліттях їх історії, при 

всій хронологічній розтягнутості, лінгвістичній складності й при всьому 

жанровому розмаїтті біблійних нарративів залишаються особливим пластом 

загальнолюдської спадщини.  

Прообрази старозавітних міфологем, сюжетів, ідей і окремих 

висловлювань у стародавній словесності Месопотамії, Єгипту, Ханаану, Ірану – 
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це передумови своєрідного історизму Старого Завіту. Старозавітний канон – це 

одне з найбільших історіографічних зібрань у соборній пам’яті людства, у 

якому осягаються проблеми сакрального і профанного, свободи і рабства, 

індивідуальності й солідарності, партикулярного і загальнолюдського. Але слід 

зазначити, що тексти Старого Завіту, цього раннього зібрання як юдейського, 

так і християнського канону священних текстів – це не тільки відображення 

людської історії, а й один із її конституюючих моментів. 

Типовими для старозавітних текстів є пророцтва, а їх зміст, у багатьох 

випадках, наповнений антропологічними характеристиками. Деякі з пророцтв й 

дотепер залишаються таємницею, яку тільки прагне відкрити святоотцівська 

екзегеза.  

Антропологія Старого Завіту в концептуальному сенсі розкривається у 

цілісній системі понять. Безперечно, ці поняття не мають достатнього рівня 

науковості, вони – суто богословські й поетичні. До них належать поняття: 

«душа», «дух», «тіло», «плоть», «слово», «доля», «Бог», «Божественне», 

«Одкровення». Наприклад, поняття «образ Божий» з’являється тільки в перших 

главах Буття, пізніше – вже ні, а термін «серце» – це поняття більш пізньої 

антропології. Старий Завіт у цьому сенсі не є усталеним і це теж є важливою 

темою біблійно-антропологічних досліджень.  

Старий Завіт, у більшості, звертався до внутрішніх потенцій людини, але 

не знав про порятунок. «Хронотоп» (М. Бахтін [32]) оповідей старозавітного 

канону – це вселенські «час-простір» (івр. – «олам», грець. – «еон»). Точніше, 

це просторово-часовий континуум самого Всесвіту. Згідно з каноном, існують 

сфери власне Божественного життя, такі сфери, що знаходяться перед світом і 

над ним, які просякають і корегують «еон». Спільний «хронотоп» біблійного 

оламу, біблійного рухливого часу-простору співпадає з просторово-часовими 

характеристиками Всесвіту, який містично охоплює Творець, іманентний і 

трансцендентний, всеохоплюючий і всевладний. Важливим, в зв’язку з темою 

нашого дослідження, є те, що проходження людини крізь час-простір та 
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випробування часом описуються на сторінках старозавітного канону з 

вражаючим реалізмом.  

Персонажі старозавітних оповідей – це не схеми героїчного плану, а 

просто живі люди, які мають сильну духовну і психологічну домінанту. Це 

вірність Богові, своєму і водночас вселенському, хоча іноді вони сумніваються, 

протестують. У своїх вчинках вони керуються не тільки духовними, 

моральними принципами, а й особистими амбіціями, почуттями помсти, 

ненавистю тощо. Можна сказати, що біблійний реалізм вчить, що історія 

заселена не ідеальними, а живими людьми із плоті та крові, з унікальними 

пристрастями, бажаннями, мріями, вчинками. 

Біблійний реалізм ґрунтується на етичному монотеїзмі, це своєрідна 

наскрізна сага, тобто розкривається історія родини, родини-клану, народу як 

родини. Історія людини в контексті космічної історії, соціальної, 

етнокультурної виступає темою старозавітної наскрізної саги. Взагалі, для 

розуміння традиційно-східного мислення, зокрема і біблійного мислення, слід 

не забувати, що найскладніші конструкції й смисли надаються нам у формах 

проникливих міфологічних образів, притч, оповідей, афоризмів.  В зв’язку з 

цим архаїчним синкретизмом, виникає складне завдання: «перекласти» східні 

«думки-образи» (Ю. Щуцький) [449; 450] або «смисли-образи» (Я. Голосовкер) 

[109] у форми європейського, по суті, аналітичного дискурсу. 

Центральним пунктом святоотцівського вчення щодо образу Божого є 

богослов’я апостола Павла, який називає образом Божим Христа. Цій темі 

присвячена перша глава Послання до Колосян і вона репрезентує не тільки 

погляди апостола Павла, а й є літургічним гімном першої християнської 

церкви. Відомий німецький дослідник А. Швейцер у праці «Містика апостола 

Павла» розкриває основи містичного єднання людини з Богом, через Ісуса 

Христа: «Вона посідає, у вищій мірі, своєрідне становище між примітивною і 

умоглядною містикою. Релігійні уявлення Павла значно підносяться над 

уявленнями, що панують у примітивній містиці. Його містика, відповідно, має  

спрямовуватись на єднання людини з Богом як першоосновою буття. Проте 
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цього не відбувається. Апостол Павло ніде не говорить про єднання з Богом чи 

про буття в Богові. Звісно, він стверджує, що віруючі суть діти Бога. Але це 

усиновлення дивним чином осягається ним не як безпосереднє, містичне 

ставлення до Бога, а як опосередковане і здійснене через містичну спільність з 

Христом. Таким чином, вища і нижча містика накладаються одна на одну. У 

Павла немає містичного єднання з Богом, є лише містичне єднання з Христом, 

завдяки якому людина і вступає у спілкування з Богом» [439, c. 245]. Апостол 

Павло прагне дати відповідь на питання, що робити віруючій людині в ситуації, 

коли явлення Христа вже відбулося, а земне життя ще не закінчилося і Друге 

пришестя Христа неочікувано затяглося. Людина, на думку апостола Павла, 

повинна піднестися до Ісуса Христа, народитися і померти з Ним. 

Богослов’я апостола Павла слугує контрапунктом святоотцівського 

вчення про образ Божий. У тому ж таки Посланні до Колосян – літургійному 

гімні першої християнської церкви, він наголошує, що «Ісус Христос є образом 

невидимого Бога, все Ним і для Нього створено… І Він є головою тіла церкви» 

 (Кол. 1,12-8). Цей текст має більше відношення до антропології й космології, 

ніж до богослов’я і, на нашу думку, цей текст розкриває не стільки відношення 

Слова до Отця, що апостол зазначає в інших місцях, скільки йдеться про 

значення Христа для людини і Універсуму. Христологічний аспект також 

можна відстежити у вченні ап. Павла щодо необхідності для людини 

«облачитися в образ» небесної людини (1 Кор. 15, 49), тобто у Христа. Це 

необхідно людям для того, щоб увійти у повний вік Христа, щоб не бути більше 

новонародженими (Еф. 4, 13-14). Такий підхід розвинули отці церкви і такий 

підхід є спільним для авторів Старого і Нового Завіту, вони об’єднують 

апостольське вчення про Христа як образ Бога невидимого і старозавітні 

положення про створення людини за образом Божим. Дійсно, у Іринея, 

Климента Олександрійського, Оригена, Григорія Нисського існує усвідомлення 

того, що Христос являє собою образ Божий, а людина являє образ Христа. Так, 

для Оригена – «людина сотворена за образом Божим», а для Іоанна Златоуста – 

людина створена «за образом Христа, тому що це й є за образом Творця».  
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Головні розділи православної антропології – це структура («ή δομή»), 

призначення («ό προορισμός») та походження («ή καταγωγή») людини. В межах 

релігійної, християнської антропології людина розглядається як істота розумна 

(«λογικός»), вона є створеною за образом Ісуса Христа, який являє собою 

іпостасне слово Отця – Логос («Λόγος»). Окрім того, людина є вільною істотою, 

тому що містить у собі образ досконалого самовизначення. Так, на думку 

Григорія Нисського, людина є володаркою усіх речей, вона має власну волю та 

обирає за власним розумінням. Її центральне положення в світі визначається 

поєднанням в людині як матеріального, так і духовного. Людина, як і Ісус 

Христос, завдяки якому вона створена і в якому вона сотворена, є неосяжне, 

неподільне і не у злитті, іпостасне єднання не сотвореного Божества і тварної 

відносності.  

Душа є подібною Божественному Логосу, вона діє психосоматично, 

наслідує в цьому Христа, який живе як Боголюдина (Афанасій Синаїт). Отже, 

людина є одночасно і природою, і особистістю, причому такою особистістю, 

яка являє та конкретизує природу, як і Ісус Христос, який є конкретною 

особистісною іпостассю єдиної неподільної сутності, яка є спільною для Отця – 

Сина – Святого Духа. В такий спосіб, людина є і природою, і особистістю, які у 

сутнісному плані визначаються таємницею любові, яка актуалізує в людині 

прагнення до спілкування. Людина є усвідомленим особистісним буттям у часі, 

репрезентує власну психосоматичну єдність з безоднею психічного життя, має 

гідність, свободу, волю, розум, різноманітні здатності. Це й є структурою 

людини. 

Другим аспектом православної антропології ми виділили проблему 

призначення людини в православ’ї. В цьому аспекті йдеться про динаміку 

життя людини, рушійну силу життя та призначення. Людина, яка створена за 

образом Божим, повинна перейти межі творіння і постати нескінченною. Такий 

підхід стосується всіх аспектів буття. Тому постійно вдосконалюється, 

розвивається людське пізнання, воно розвивається за визначенням, тому що 

просто не може не розвиватися. Прагнення до повноти пояснює й ідею 
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підкорення природи. Людина повинна опанувати власним середовищем, 

зробити його «своїм», тобто олюднити його. Слід зазначити, що всі види 

людської діяльності можна розглянути в такому ж сенсі. Це є і метою 

людського життя, і призначенням людини в світі.  

Отці церкви запозичили у стародавніх греків їх захоплення людиною як 

мікрокосмом, що містить у собі цілий Універсум. При цьому вони доповнюють 

цілісність людини тим, що вона є живою істотою, яка досягає «деїфікації» 

(«обоження»). Іншими словами, людина має дійсні, реальні можливості для 

того, щоб постати Божественною, новим світом у звичайному, нашому світі. 

Але для того, щоб бути подібною до Бога, людина повинна мати у собі певні 

Божественні складові. Така постановка проблеми вимагає й відповіді на 

питання про взаємовідносини Бога і людини. Існують різноманітні теорії – 

вчення про Логос Філона Олександрійського, «теорія ідей» Платона, еманації 

Єдиного у неоплатоніків тощо. З одного боку, відстань між тварним і 

нетварним є абсолютною, неподоланою, а з іншого – існує певна ланка – це 

нетварні, несотворені Божественні енергії між Богом і людиною. У такому 

варіанті сходяться: по-перше, антропологічний аспект проблеми – створення 

людини за образом Божим і, по-друге, теологічне вчення про нетварні, 

несотворені Божественні енергії, які утримують та підтримують порядок у світі 

і спрямовують його до гармонії та досконалості. У людині вони мають власне 

вмістилище, а у єднанні з людиною Божественного слова – Божественного 

Логосу – особливий напрям, що й означає за «образом Божим». 

У антропології Нового Завіту головним є Боговтілення – явлення Божого 

Сина і Сина Людського. Христологічне вчення підносить людину на 

Божественну висоту. Новозавітна антропологія набуває, у порівнянні зі 

старозавітною, більш радісного, світлого і піднесеного змісту, але водночас – й 

змісту трагічного. Православне вчення наголошує, що людина має перспективу, 

людина є нескінченною в Богові, вона трагічно «порожня» без Бога. І, 

безперечно, центром новозавітної антропології є Боголюдина – Ісус Христос. У 

православній антропології Христос є людиною, але завдяки своєму 
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Божественному походженню Христос є людиною досконалою, справжньою та 

гармонійною.  

Саме тут і виявляється один із головних методологічних принципів 

антропології – принцип христологічний. Христос – це вершина людського 

вдосконалення, Він є шляхом для кожної людини, ідеалом, граничною метою 

для віруючої людини. Водночас людина є вільною, що означає, що Бог тільки 

відкрив, показав шлях до уподібнення Христу, але кожна людина обирає цей 

шлях самостійно.  

Важливим є також те, що тексти Євангелія виявляються 

антропологічними в зв’язку з тим, що вони присвячені Христу. Христос сам 

розповідає про себе. Саме тому Євангелія – це відкрита книга про Боголюдство 

як таке. В цьому й полягає їх особлива цінність для християнської антропології, 

у порівнянні з іншими текстами Біблії.  

Наступною засадою православної антропології, на нашу думку, слід 

виокремити послання апостола Павла. Загальноприйнятим є положення про те, 

щоб вважати антропологічні висновки апостола Павла особливою 

антропологічною школою. Апостол Павло є не тільки проповідником 

Євангельських істин, а й першим екзегетом. Його положення в плані 

богословської значущості мають пріоритет Святого Письма як для 

християнства в цілому, так і для антропології зокрема. Українські дослідники 

Б. Кузик і Л. Литвин у праці «Джерело вічності. Основи православної 

культури» характеризують значущість вчення ап. Павла так: «Апостол Павло, з 

яким пов’язана найчисленніша група Послань, став фактично засновником 

християнської теології (система обґрунтувань і захисту релігійних вчень про 

Бога). Він уперше чітко сформулював суть християнського символу віри – віри 

у спокутну жертву Ісуса Христа, Його чудесне Воскресіння та Друге пришестя. 

Павло наголосив, що після Христової жертви людина рятується вірою у Христа 

та Любов’ю до Бога» [224,c.126 – 127].  

У значно меншій мірі, так само можна характеризувати й Соборні 

послання та Одкровення Іоанна Богослова. Але, в цілому Новий Завіт 
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усвідомлюється як безпосередньо, так і через екзегезу святих, отців церкви, 

серед яких особливе місце посідають Іоанн Златоуст, Василь Великий, Григорій 

Богослов, святитель Феофан Затворник, Максим Сповідник та ін. 

Розуміння текстів Святого Письма повинно ґрунтуватися на мовному 

аналізі та історико-археологічному. Це перший рівень тлумачення Біблії, тобто 

буквальний. Якщо розглядати наступний рівень інтерпретації (тлумачення) 

Святого Письма, то необхідно виділити символічний, який спирається на 

догматичне богослов’я. Аналіз термінів та понять Святого Письма не може 

бути суто кількісним, йдеться про їх змістовне наповнення.  

 Основною проблемою в екзегетиці Євангелія є наступне: яким чином 

людина може бути уподібнена Ісусу Христу? В чому можна говорити, що 

Христос є людиною, а в чому – Богом? Саме з цього й походить проблема щодо 

наявності «двох воль у Христі». Дійсно, в саду Гетсиманському відбувається 

боротьба цих двох воль і тоді Христос – тільки людина, але якщо людська воля 

«поглиналася» (монофізитський і монофелітський термін), тоді у Христі – 

тільки Бог. Усвідомлення «Гетсиманської боротьби» як узгодження двох воль, 

але не як боротьби поміж ними, а як об’єднання, без поглинання, повинно 

спиратися на найтонший розподіл Божественного і людського у Христі. 

Спадщина православного богослов’я є настільки великою, що, навіть, при 

її духовній цілісності, важко говорити про однорідність творів святих отців, про 

відсутність протиріч у цих творів. Йдеться про необхідність розрізняти 

догматичну богословську спадщину, аскетичну писемність і містичний досвід. 

Для кожної із цих складових має бути розроблена й специфічна методологія. 

Водночас слід наголосити на загальних проблемах, до яких відносяться: 

проблема методу, проблема термінів й понять, проблема історичності вчень. 

Антропологія як предмет богословського аналізу ніколи не була в центрі 

уваги церкви, найважливіші антропологічні проблеми вирішувалися в аспекті 

догматичних суперечок іншою проблематикою. Так, одне із перших 

антропологічних питань, що виникло в ІІ - ІІІ ст., було питання про долю 

людської душі після смерті – безсмертя душі людини, доля її тіла, можливість 
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воскресіння в тілі. Єретичне вчення Несторія підштовхнуло розвиток учення 

про Боговтілення, тобто про саму можливість, з точки зору богослов’я, 

«запліднення без сімені». З’являється «аполінаризм» – вчення про вплив 

Божественної Благодаті на людину, на її духовно-душевний стан. У значній 

мірі, розвитку християнської антропології сприяли христологічні суперечки V-

VI ст. Але впродовж всього часу існування церкви, антропологія іманентно 

містилася в інших сферах богослов’я і, при цьому, в несистематизованому 

вигляді. Тому й сам метод антропології не був чітко визначеним. Аналіз праць 

отців церкви наштовхує на певні методологічні непорозуміння.  

Фактично, православна антропологія почала формуватися у 

систематизованому вигляді в ХХ столітті, що пов’язано з такими обставинами. 

По-перше, православне богослов’я формувалося у різних соціально-

історичних умовах, у різних освітніх середовищах. Звідси й виявляється 

різниця у термінах, поняттях та їх значеннях. Достатньо значущим був вплив 

старозавітної термінології, філософії Античності. Особливо характерним для 

святоотцівської писемності є відсутність точних термінів та понять. 

Безперечно, використовуються і терміни, і поняття, але вони вражають своєю 

поетикою і метафоричністю, проте не однаковою змістовністю. Це стає 

суттєвою перешкодою для тлумачень багатьох текстів святоотцівської традиції. 

Наприклад, йдеться про інтерпретації поняття «розум». Це поняття 

розглядалося багатьма мислителями стародавніх часів, але єдності в його 

тлумаченні не існує. У творах каппадокійців, наприклад, у Василя Великого, ми 

зустрічаємо співставлення понять «розум» і «дух людини» як однієї реальності. 

А у Макарія Великого йдеться про те, що дух животворить розум. В такий 

спосіб, розум, з одного боку, виступає  силою душі, а з іншого – частиною 

людини, поруч із душею. 

На нашу думку, це не протиріччя, а використання термінів, що мають 

різні значення у різних мислителів. В цілому, термінологія отців церкви – це 

слова та найменування, що висвітлюють досвід лише у тій мірі, в якій ця 

термінологія відповідає інтуїції автора. Між містичним досвідом, що є основою 
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святоотцівського богослов’я і понятійним мисленням, богословським 

дискурсом, відповідності як такої може й не існувати. Відшукати таку 

відповідність є завданням антропології. Але, як з’ясовується, і сам термін 

«антропологія» не є однозначним. 

Спробуємо прояснити деякі значення терміну «антропологія». Так, у 

англомовній науковій традиції термін «антропологія» означає «фізичну» або 

«біологічну антропологію», «культурну антропологію», «археологію» і 

«лінгвістику». У фізичній антропології виділяються такі підрозділи, як 

морфологія людини, антропогенез, народознавство, фізіологічна антропологія. 

Не так часто виділяються окремо соціальна, релігійна, психологічна, політична 

і юридична антропологія.  

Принципово інша традиція склалася у материковому європейському 

науковому середовищі та в працях тих вчених, які орієнтуються саме на неї. 

Виникнення французької історичної школи Анналів є основою для появи 

історичної антропології. В аспекті методології дослідження важливим постає 

головний принцип французької школи «Анналів» – послідовний історизм, 

тобто наповненість всього історичним змістом. Людина, середовище 

географічне і соціальне, хронологія є основними елементами, що утворюють 

довкола людини просторово-часовий континуум, дослідження якого і є 

головним завданням філософії, яка реалізує його в тісній співпраці з іншими 

науками. Символом такої співпраці є створення у Парижі у 1962 році «Дому 

наук про людину», ініціатором якого і керівником став Ф. Бродель [57]. 

Французький вчений активно досліджував інші науки, але головним в його 

теорії була історія та принцип хронології.  

У становленні історичної антропології істотну роль відіграла і ґрунтовна 

праця відомого румунського релігієзнавця М. Еліаде «Міф про вічне 

повернення» [453] в основу більшості інших його робіт [452; 453] так чи 

інакше, покладено ідеї саме цієї праці. У вказаній праці румунський 

релігієзнавець зазначає: «Християнський літургічний рік ґрунтується на 

періодичному та реальному повторенні Різдва, Страстей, смерті і Воскресінні 
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Ісуса, з усім, що тягне за собою ця містична драма для християнина, тобто з 

особистим і космічним відродженням через конкретну реактуалізацію 

народження, смерті й воскресіння Спасителя» [453, с.104]. Християнство, 

безперечно, містить у собі й парадигму міфу «про вічне повернення». Воно 

зберігає особливий, літургічний час, тобто йдеться про поновлення початку, 

джерел як таких. В такий спосіб, можна говорити про два виміри християнської 

релігії – з одного боку, вона існує у лінійному часі історії, а з іншого – у 

літургійному часі вічного повернення. У праці «Аспекти міфу» румунський 

релігієзнавець наголошує: «Релігійний досвід християнина ґрунтується на 

наслідуванні Христа як взірця, на літургійному повторенні життя, смерті, 

воскресіння Господа та на одночасності життя християнина і того часу, який 

розпочинається з народження у Віфлеємі й у часі завершується Вознесінням» 

[452, с.182]. Отже, християнство є неповторним та своєрідним релігійним 

явищем, що репрезентує й унікальність історичного процесу, і літургійне 

приєднання до початку часу. Окрім того, важливою є ідея про усталеність 

людського мислення.  

Культурна (соціальна) антропологія у Німеччині й Франції мала назву 

«етнографії» або «етнології» і не була настільки філософськи осмислена, як в 

англомовній традиції. Навпаки, фізична антропологія достатньо рано набуває 

тут філософського забарвлення та філософського обґрунтування. Що 

стосується німецької класичної філософії, то саме в ній філософська 

антропологія постає відносно самостійним і автономним  явищем. Безперечно, 

вона від самого початку була тісно пов’язана з фізичною (біологічною) 

антропологією, а пізніше – й з культурною антропологією (етнографією) та 

впливала на становлення педагогічної антропології. Отже, можна побачити, що 

спектр використання терміну «антропологія» є достатньо широким. 

Серед особливо значущих підходів, що існують у межах філософської 

антропології слід виділити підхід А. Гелена. На нашу думку, антропологія 

А. Гелена є одним із найрепрезентативніших варіантів філософської постановки 

проблеми людини. Феноменологія А. Гелена небагато мала спільного з 

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/


 

 
 

60 

феноменологією Е. Гуссерля і М. Шелера. У праці «Дійсний і недійсний дух. 

Філософське дослідження методу абсолютної феноменології» [479] автор у 

феноменологічному ключі звертається до того, що сприймається 

безпосередньо, закликає відмовитися від попередніх гіпотез, тут немає ні 

«аналізу сутнісних взаємозв’язків», ні феноменологічного «епохе», він 

відмовляється від поняття «реальності» М. Шелера, а також таких напрямів у 

філософії, як феноменологія, філософія життя, екзистенціальна філософія, 

біологічний віталізм. Аналіз філософської антропології А. Гелена є підставою 

для усвідомлення методологічних питань в антропологічних дослідженнях, як 

філософського, так і релігієзнавчого плану. Слід зазначити, що творчості 

А. Гелена приділялася недостатня увага у вітчизняній філософській літературі. 

Його ідеї не мали самостійного розгляду, концепція не була проаналізована в її 

цілісності. Окрім того, німецького антрополога достатньо часто критикували – 

у ранньому періоді його творчості, за біологізм в інтерпретації людини 

(Т. Літт), а в пізньому – за його консерватизм (Ю. Габермас). Проте його ідеї 

впливали і продовжують впливати на розвиток філософсько-антропологічних 

досліджень, що простежується в працях таких значущих мислителів, як Г.-

Е. Генгстенберг, М. Ландман, Е. Ротхакер. Метафора людини як «недостатньої 

істоти» використовується у багатьох працях з філософської і релігійної 

антропології. 

Поява філософської антропології як самостійного напряму тісно 

пов’язана з історією розвитку західноєвропейської філософії ХІХ – ХХ ст. 

Фактично філософська антропологія А. Гелена ґрунтується на багатьох 

положеннях  німецької філософії, розпочинаючи від І. Гердера, І. Канта, І.-

Г. Фіхте до А. Шопенгауера і Ф. Ніцше – йдеться про перехід від парадигми 

свідомості до парадигми дії. Щоправда, було ще й інше джерело його 

антропологічних ідей – американський прагматизм. Дійсно, таке нетипове 

поєднання для німецької традиції філософування, тим не менше, є достатньо 

органічним у контексті геленівської «філософії діяльності». Особливо 

приваблює у філософській антропології А. Гелена звертання до методологічних 
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проблем – він обґрунтував концепцію людини як «дієвої істоти», що надало 

йому можливості аналізу головних феноменів людського буття і людської 

культури. Він інтерпретував їх, не звертаючись до принципів «біологічного 

редукціонізму». На думку А. Гелена, всі вищі прояви духовного життя людини 

є не тільки компенсацією певних характеристик її біології, за що його багато 

критикували, а й низкою взаємопов’язаних явищ, де не існує поділу на причини 

і наслідки. Його антропологічне вчення про категорії містить у собі спеціальні 

терміни, які, на думку мислителя, мають убезпечити від традиційних 

дуалістичних і редукціоністських підходів до проблеми людини. Як ми бачимо 

задум А. Гелена був однозначним – створення такої моделі дослідження, яка 

надала б можливість цілісного опису людини. І хоча його засновки були 

вірними, недостатня розробленість самого поняття «система», не дала йому 

можливість вибудувати  власну систему категорій, а тому й здійснити 

повноцінний системний аналіз людини. 

Сучасна наукова література демонструє нам широке використання 

термінів «система», «системність», «системний», але й понині, лише незначна 

кількість авторів використовує ці терміни обґрунтовано. Існує вислів 

«філософська система», але обґрунтованим такий вислів буде тільки тоді, коли 

йтиметься про філософську теорію, яка репрезентована у вигляді системи, у 

відповідності до вимог теорії систем.  

На сьогодні існує три семантично близьких системних поняття: «теорія 

систем», «системний аналіз», «системний підхід». Наприклад,  теорія систем 

досліджує загальні властивості, які мають будь-які складні системи незалежно 

від їх природи (фізичної, біологічної, соціальної тощо). Початок теорії систем 

покладено у працях російського вченого медика і філософа О. О. Богданова і 

австрійського біолога-теоретика Людвіга фон Берталанфі [42]. Подальший 

розвиток теорія систем отримала в працях М. Месаровича, І. Такахарі, 

Р. Директора, Р. Рорті. 

Системний аналіз – це, головним чином, прикладна наукова дисципліна, 

яка розробляє методи розв’язання проблем, що виникають у складних системах. 
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Це методологічна дисципліна, основними завданнями якої є розробка і 

класифікація методів аналізу систем та розв’язання проблем.  

«Системний підхід» – це термін, смисл якого полягає в тому, що до 

вирішення будь-якої проблеми слід підходити системно, тобто розглядати 

систему в цілому, в якій виникла конкретна проблема (проблеми) з 

урахуванням її структури, цілей та функцій, усіх зовнішніх та внутрішніх 

зв’язків тощо. Не кожна теорія є системою, хоча будь-яка теорія може бути 

репрезентована (представлена, подана) у вигляді системи. У такому поданні 

можна побачити неповноту або незв’язаність теорії.  

Системність – це метод описування, зі своїми конкретними правилами. 

Для системи характерним є не тільки взаємозв’язок та взаємовідношення між 

елементами, що її утворюють – певна організація або структура, наявність якої, 

відповідно до пізнання людини, обґрунтував А. Гелен, а й неподільна єдність із 

середовищем, у взаємовідносинах з яким система й виявляє власну цілісність. 

Цього, на жаль, немає у А. Гелена та інших авторів. Усі вони розглядали 

людину як ізольовану істоту, не звертаючи увагу на те, що сама ізоляція, як 

процес виділення системи з цілого, є можливою тільки як певний 

інтелектуальний прийом, момент ідеації, частина процесу пізнання.  

В цьому зв’язку можна виділити психологічну антропологію і культурну 

психологію, але вони, при акцентуванні ролі культури як середовища, у якому 

функціонує людина, зосереджували дослідницьку увагу, головним чином, на 

«механізмах» трансляції культури та їх впливу на психічні процеси, такі як 

перцепція і діяльність, залишаючи при цьому без розгляду особливості 

розвитку теорії людини саме як теорії.  

На нашу думку, наступний крок у розвитку і філософської, і релігійної 

антропології можна зробити, якщо спиратися на системну методологію. У 70-х 

роках ХХ ст. ця методологія набуває достатнього поширення в зв’язку з 

великим колом завдань, для вирішення яких слід було використовувати 

математичні методи дослідження, а також в зв’язку зі складністю об’єктів, що 

досліджуються. Це стосується тих сфер знання, що досліджують проблеми 
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ґенези, розвитку та функціонування багатокомпонентних і складних об’єктів. 

Безперечно, до таких об’єктів належить і людина, як цілісна, багаторівнева 

духовна істота.  

Першим значущим пунктом такої методології є ідея цілісності. Ця ідея 

передбачає, насамперед, пошуки того, що об’єднує ті об’єкти дослідження, які є 

елементами системи. Група об’єктів, що в певних умовах, поводить себе як 

цілісне утворення – система, виявляє свої спеціальні властивості, які 

неможливо вивести з властивостей окремих об’єктів – елементів, що складають 

цю систему. Дослідження таких властивостей, які називають 

«емерджентними», (від латинського слова «emergentis» - такий, що виникає), 

дозволяє отримати нову інформацію про природу системи та її елементи. 

Інформаційна значущість емерджентних властивостей обумовлена тим, що 

вони висвітлюють ті відношення, що виникають та існують між елементами 

системи, самою системою та оточуючим середовищем; елементами і 

середовищем у результаті певної взаємодії. 

Слід зазначити, що проблема термінології, на що вказувалося вище, є не 

лише проблемою дослідження православної антропології, але й проблемою 

самого богослов’я. І це не тільки проблема мовного плану, а й проблема 

теоретичного осмислення святоотцівського досвіду. Аналіз святоотцівського 

досвіду вимагає також розгляду певних культурно-мовних традицій. Йдеться 

про грецьку культурно-мовну традицію, про латинську і сирійську мови. 

Старогрецька писемність є мовною основою православного віровчення, а 

латинська – основою католицького. Однією з перших проблем виявляється 

проблема співвідношення грецьких і латинських християнських термінів. Так, у 

православному віровченні існує термін «іпостась», що не має аналогів у латині. 

Давні латиністи обирали грецький термін, ще задовго до Боеція і Фоми 

Аквінського. У сучасній західній теології існує тільки термін «persona», що 

використовується для перекладу грецького «υποστασις» й «προσωπον». 

Очевидно, звідси і виникає певна слабкість в західній теології щодо 

обґрунтування людини як особистості.  
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Наступна проблема, на нашу думку, – це проблема перекладів 

святоотцівської спадщини. Дотепер не перекладена праця Максима Сповідника 

«Амбігве», недостатньо досконалим є переклад В. Бібікова російською мовою 

праці Григорія Палами «Тріади…». Окрім того, слов’янські мови, зокрема й 

українська, не вміщують у собі всього багатства грецької термінології. Слід 

навести ще один приклад. Йдеться про грецьке слово «συνειδησις». 

Українською мовою воно перекладається і як «свідомість», і як «совість». 

Перше значення не усвідомлювалося мислителями стародавніх часів, але для 

нас, сьогодні, воно має принципове значення. 

Дослідження православної антропології не обмежується мовними 

проблемами, також важливим є її принципи: христологічний, 

пневматологічний, особистісний. Першим, як ми наголошували вище, слід 

виділити христологічний принцип. Взагалі, христологія – це основа основ 

православної антропології. Вчення про Ісуса Христа – Боголюдину, про Сина 

Божого і Сина Людського розкриває істинну сутність людини. Христос є Богом, 

а Божественне відкривається людині тільки почасти.  

Ісус Христос залишається для людей таємницею, таємницею 

Боговтілення. Православна антропологія не заперечує старозавітну 

антропологію (перша людина Адам), але Адам – це минуле людства, а Христос 

– його майбутнє. Тому, коли ми говоримо про біблійну антропологію, слід 

завжди уточнювати, про яку саме антропологію йдеться – новозавітну чи 

старозавітну. Від такого уточнення залежатиме парадигма дослідження.  

Окрім того, необхідним є ще одне уточнення. У святоотцівській традиції 

головною є потрійна аналогія. Людина постає складеною з трьох частин: «І 

сказав Бог: сотворимо людину по образу Нашому й за подобою Нашою» 

(Біблія; Бут.1:26). Образ Трійці й образ людини – потрійність як принцип 

використовується для описування людини, але якщо характеризуються 

глибинні, духовні процеси в людині, то йдеться про уподібнення людини 

Христу. І в цьому розкривається значення христоцентричності православної 

ідеології. Зрозумілим стає те, якого значення для неї набувають тексти Нового 
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Завіту, і христологічний догмат. Халкідонське віровизначення знаходиться в 

центрі догматичної основи антропології. Православне богослов’я й понині, у 

ХХІ столітті, звертається саме до Халкідонського догмату. Христологічність 

антропології означає не тільки інше ставлення до природи людини, але й 

«переводить» антропологію з теорії до практичних дій. Завдяки Христу людина 

не тільки пізнає ідеал, а й дійсно постає духовною істотою. 

Наступний принцип – це пневматологічний. П’ятидесятниця для віруючої 

людини – це не тільки народження церкви, а й перебування зі Святим Духом. 

Бог надав людині найвищий подарунок, свою Благодать. В кожній людині існує 

цей дар Божий, людина знаходиться в безпосередній пов’язаності з духовним 

світом і врятується завдяки цьому зв’язку.  

Вчення про Благодать містить у собі вчення про порятунок людини. 

Перетворення людини неможливе без Святого Духа, який є безпосереднім 

учасником психічного та психологічного розвитку людини і водночас вільним 

учасником у вільній людині. Відомий філософ М. Бердяєв у праці «Філософія 

свобідного духу» зазначає: «Свідомість є актуальною і динамічною тому, що 

актуальним і динамічним є дух, який створює свідомість, актуальним і 

динамічним є перше життя» [41, c.76]. 

Людина має власну природу, «самість», але перетворюється завдяки 

Духу. Поза таким тлумаченням неможливо зрозуміти принципи православної 

антропології. Так, відомий російський філософ В. Лосський у праці «Досвід 

містичного богослов’я Східної Церкви. Догматичне богослов’я» зазначає: 

«Справа Христа є приналежною до людської натури, яку Він очолює у Своїй 

Іпостасі. Справа ж Святого Духу відноситься до людських особистостей, 

звертається до кожної з них окремо. Святий Дух надає у Церкві людським 

іпостасям повноту Божественності єдиним, особистісним образом, який постає 

приналежним кожній людині як особистості, яка створена за образом Божим» 

[247, с.125]. В такий спосіб, православна антропологія прагне бачити всі явища 

та події у тісній взаємодії зі Святим Духом. Такий підхід і називається 
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«пневматологічним принципом», що дозволяє аналізувати людину не тільки як 

суто природну істоту, а й впливи на неї духовної сфери. 

Третій принцип – особистісний. Тільки як особистість людина виступає 

предметом антропології, а особистісний підхід дозволяє зберегти живу 

психічну і духовно-тілесну дійсність. Свідомість у інтерпретації православної 

антропології виступає як «заселення Духу», функції свідомості є духовним 

трудом людини, вони вимагають напруженої праці духу, душі й тіла. 

Безперечно, головною дослідницею людини є вона сама, тому таким великим є 

значення аскетичного досвіду для антропології. Головним у такому досвіді є 

самопізнання, самоідентифікація, каяття, спокута тощо. З точки зору 

православної антропології, людина є свобідною саме завдяки Святому Духу, 

людина сама обирає свій шлях, вчинки, прив’язаності. І людина сама бореться 

(або не бореться) за свої уподобання, вона випробовує свою свідомість і знання, 

тобто, здійснює власну свободу. Так, наприклад, святитель Лука (Войно-

Ясенецький) присвятив свою працю «Дух, душа, тіло» [251] проблемі вибору, 

становленню індивідуальності, усвідомленню того, що Бог – це любов, і 

формуванню суб'єктивності як потенційності до творчості, до самостановлення 

і самоідентифікації.  

Сутність особистісного підходу можна сформулювати так: якщо сучасний 

системний підхід вибудовує таку систему координат, що дозволяє одночасно 

аналізувати множинність ознак, причин і факторів, що впливають одне на 

одного, то православна антропологія, фактично, деструктує будь-яку систему 

методу поза людиною та стверджує, що людина й виступає головним 

методологічним принципом. Людина містить у собі, в ній переплетено та живе, 

все розмаїття дійсності й реальності, які вона пізнає, усвідомлює, освоює та 

засвоює.  

Людина виступає не лише моделлю самої себе, методом себе самої, 

синтезом себе, а й світу, на чому ґрунтується православна гносеологія. Людина 

виступає особистістю, що пізнає себе, свій власний зміст. Людина тотожна у 

собі самій і як суб’єкт, і як об’єкт. Це головна проблема психології і 
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антропології, водночас це й головна перешкода, що долається тільки в 

тотожності суб’єкта та об’єкта – звідси й істинність будь-якого знання про себе. 

Самопізнання є єдиним максимально істинним пізнанням. 

Отже, можна констатувати те, що важливою проблемою для православної 

антропології є відсутність цілісності, систематичності як в цілому для цього 

напряму, так і для окремих праць із цієї тематики. В аспекті виділення 

православної антропології необхідно не тільки обґрунтувати головні 

методологічні принципи дослідження, а й прояснити зміст термінів та понять, 

особливості їх функціонування на терені багатьох текстів стародавніх 

мислителів.  

В плані взаємодії християнської антропології з богослов’ям виникає 

проблема її богословської адекватності: мовної – коректного використання 

релігієзнавцями термінів та понять святоотцівської антропології й 

православного богослов’я; концептуальної, яка потребує не тільки правильного 

розуміння та використання головних вчень і теорій святоотцівської 

антропології, але й розробки їх методологічного підґрунтя; відсутність 

останнього призводить до того, що деякі православні мислителі сучасності 

створюють такі нові вчення й теорії, які жодним чином не узгоджуються з 

положеннями святоотцівської традиції; вироблення критеріїв та принципів для 

аналізу особливостей та основних характеристик православної антропології, її 

відмінностей від католицької антропології. 

Щодо дослідження православної антропології в плані методології, то, на 

нашу думку, в творчості відомого російського вченого М. Бахтіна 

розглядається низка проблем загального характеру, які є важливими для 

дослідження проблеми людини в релігії, її психологічних характеристик, 

співвідношення культури і релігії та багато інших. Окрім того, значимою є й 

методологія М. Бахтіна, яку він сам обґрунтовує так: його дослідження 

здійснюються у площині, де сходяться різні гуманітарні науки. Саме характер 

наукових праць М. Бахтіна свідчить про реалізацію такої тенденції. 
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Міждисциплінарний аспект є важливим у релігієзнавчих дослідженнях, як і в 

багатьох інших.  

Праці М. Бахтіна [28; 29; 30; 31; 32; 33; 34] є спрямованими на 

філософський аналіз проблеми людини як такої, людини в культурі, людини в 

світі, тощо. Слід зазначити, що М. Бахтін виражає певну недовіру до так званої 

«професійної філософії» й багатьох тих методів, якими вона користується. 

Значно більше, М. Бахтін проявляє довіру до так званої «низинної філософії», 

яка користується не загальними філософськими постулатами, а аналізує 

конкретні й історичні проблем, які розкриваються в межах світоглядних і 

культурних цінностей. Іншими словами, йдеться про таку філософію, яка 

закінчує розглядати вузькі проблеми й зосереджує наукове пізнання, що 

усвідомлюється М. Бахтіним як філософсько-художня інтерпретація.  

На думку М. Бахтіна, одним із важливих завдань є створення «концепції 

інтуїтивної філософії». Філософія, що обґрунтована й спрямована в такий 

спосіб, постає метамовою не тільки всіх наук, а й усіх різновидів пізнання і 

свідомості. Його праці й статті, особливо розпочинаючи з тридцятих років, 

нагадують різноманітні варіації на одну спільну тему чи багаторазовий огляд 

явища з різних точок зору. Такий підхід дозволив М. Бахтіну розкрити сам 

феномен людини, особливості її життєдіяльності. Те, що в усій творчості 

М. Бахтіна є спільним, є рівною мірою як позицією, поглядом, так і темою чи 

ідеєю, і не піддається системному вираженню в однозначній формулі. Воно 

вимагає багатьох визначень і різноманітних формулювань, які б враховували 

різні точки зору і різні контексти: ідейні, проблемні, методологічні, історичні. І 

зрештою, не тому, що воно є відносним, а тому, що є найвищою мірою 

складним і багатоманітним. А почасти й тому, що, не маючи довіри до 

науковості, М. Бахтін локалізує свою творчість на межі різних наук, а також 

застосовує філософсько-художні тлумачення культури, текстів, ідей [28; 29].  

До творчості М. Бахтіна зверталося чимало, не лише зарубіжних, а й 

вітчизняних фахівців. Серед них слід виділити праці С. Аверінцев [4], Я. Бено 

[463], В. Біблер [43], П. Біціллі [44], О. Большакова [48], М. Бондаренко [50], 
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Л. Боткін [51], К. Брандіст [467], В.Вахрушєва [66], Л. Гоготішвілі [108], 

К. Емерсон [473; 474], Б. Жілько [549], К. Кларк [469], Л. Конотоп [207], 

Є. Чаплієвич [468] та ін. 

Майже всі дослідники зазначають, що центральною проблемою і, 

можливо, загальною темою всієї творчості М. Бахтіна є проблема особистості, 

людської особи й взагалі людини. Такий підхід не суперечить фактові, що 

головна частина його творчості присвячена розгляду буття людини в світі, 

осмисленню її місця в ньому, розкриття внутрішнього «Я». Окрім того, на нашу 

думку, методологічні підходи М. Бахтіна, дозволяють розкрити особливості 

християнської релігії в цілому й православної, зокрема. Російський дослідник 

С. Аверінцев у словнику «Софія – Логос» підкреслює, що саме «християнство 

засвоює особистісне розуміння Софії… як у візантійсько-російській, так і в 

католицькій традиції поступово наближується до образу Діви Марії як 

просвітленої тварі, у якій постає «Софійним», набуває благородства увесь 

космос» [5, c.160].  

Для російських мислителів (С. Аверінцева, і М. Бахтіна та багатьох 

інших) головною є можливість пізнання суб’єктивності людини зі збереженням 

її власного світу, з повагою до її суб’єктивності та свободи. Людина для 

М. Бахтіна – це жива людина, яка, дійсно, присутня у світі, існує серед інших 

людей і спілкується з ними. Вона тільки на перший погляд здається вигаданою, 

що в науці оформлюється як «образ» людини. Відомий польський дослідник 

Є. Чаплієвич наголошує, що «для М. Бахтіна шлях до філософської 

антропології  пролягає від поетики – через естетику. Подібний шлях провадить 

у протилежному напрямі: від філософської антропології, через естетику, до 

поетики, що створює з цієї тріади певну єдність» [468, с.12]. На думку 

польського вченого Є. Чаплієвича, для М. Бахтіна, з точки зору філософської 

антропології: «по-перше, вся естетика обертається навколо людини та її світу 

(світ людини); по-друге, мистецтво – це специфічне художнє пізнання 

(мислення); по-третє, мистецтво протиставляється відчуженню; по-четверте, в 

естетичному предметі присутня дійсність, життя» [468, с.18]. Автор зазначає, 
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що ми зустрічаємося у процесі свого життя з такими речами, про які дізнаємося 

не шляхом цілеспрямованих філософських роздумів і не внаслідок проведення 

чітких наукових експериментів, а завдяки інтуїції, безпосереднім інтуїтивним 

осмисленням. Ми «бачимо», що квіти прекрасні. Ми розуміємо, що потрібно з 

повагою ставитися до рослин, до тварин, до всього живого. 

М. Бахтін вважає, що деякі вчені та філософи все ще намагаються 

переконати нас, що причинно-наслідкові зв’язки мають абсолютно 

детерміністський характер. Тобто рішення, які ми приймаємо, приречені, а 

справжній вибір неможливий. Але що б ці вчені, філософи не говорили, ми 

інтуїтивно знаємо, що маємо здатність вільного вибору. Мислитель наголошує, 

що ми самі вирішуємо: дивитися на зірки чи піти на прогулянку, сказати правду 

чи обманути. Ми знаємо, що можемо чинити так, як бажаємо. Ми знаємо, що 

можемо «побачити» інші світи. Ми знаємо це інтуїтивно.  

Кожна людина має самосвідомість, тобто усвідомлює себе як окремого 

індивіда, як неповторну, своєрідну індивідуальність. Людина також інтуїтивно 

відчуває себе особистістю і тому розуміє якісну різницю між собою і речами, 

усвідомлюючи свою перевагу над ними. І ця перевага в тому, що тільки людина 

осмислює світ, надає йому значення. А головне – тільки людина виходить за 

межі цього світу (Вол. Соловйов, Л. Шестов, М. Бердяєв). 

Якщо звернутися до проблеми людини, до тих природничо-наукових і 

культурологічних праць, які віддзеркалюють розмаїття соціально-природних 

вимірів людини, то можна обґрунтувати думку, що роздуми про людину, яка 

виступає у багатоманітних іпостасях, які у сукупності й створюють живий 

образ («лик» – Л. Карсавін), вічний образ людини – це постійна, незмінна 

проблема і науки і духовно-культурної діяльності в цілому. 

Проте такий погляд на індивіда, з точки зору людського, не допомагає 

нам дійти суті питання. Позаяк людський рід також існував не завжди, а мав 

свій початок. Те саме можна сказати і про Всесвіт. Отже, у відповіді на своє 

питання ми просто просуваємося ще на один крок уперед: чим, врешті-решт, 

зобов’язані своїм існуванням як людський рід, так і Всесвіт? Якою є Вища 
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Реальність? Що стоїть за нераціональною матерією Всесвіту і за нами, 

окремими представниками людського роду? 

Кожна подія, текст, явище, тощо, на думку М. Бахтіна, розкривають певні 

характеристики людини. Тобто, йдеться про те, що його філософський підхід 

визнає два принципові різновиди людського існування. По-перше, існують «Я» 

та «Інший», але, якщо взяти їх окремо, то вони втратять свої буттєві 

характеристики. Це стосується, насамперед, «Я». Таким чином, «Я» без 

«Іншого», взагалі, не може існувати.  

На думку М. Бахтіна, «бути» – це означає «бути для когось», а завдяки 

цій людині або людям – «бути для себе». Не існує поодинокої свідомості як 

такої, оскільки за своєю природою вона є множинною. Якщо мовиться про 

«Іншого», то це не має бути просто інша людина, як предмет моєї свідомості. 

Такою людиною повинен бути інший суб’єкт, а краще сказати – 

«суб’єктивність», свідомість «Іншого», з якою «Я» входить у взаємозв’язок, для 

якої взагалі існує. Кожна суб’єктивність існує й живе в оточенні не тільки 

об’єктів, а й інших суб’єктивностей і існує завдяки ним та задля них.  

На питання, що означає «буття собою», М. Бахтін відповідає так: в 

людині немає внутрішньої суверенної території, вона в своїй цілісності завжди 

перебуває на межі – зазираючи собі всередину, вона вдивляється в очі іншої 

людини, дивиться на себе очима іншої. Індивідуальний внутрішній світ людини 

має смисл остільки, оскільки, по-перше, може бути об’єктивований, тобто 

прояснений у вигляді внутрішнього мовлення, виведений назовні й доступний 

іншій людині; по-друге, має характер події і є драматично насиченим; по-третє, 

відбувається на межі власної і чужої свідомості [31; 32; 33]. У такому значенні 

він «твориться» і «відбувається» між конкретними людьми. На думку відомого 

дослідника свідомості людини Х. Дельгадо, «можливість будь-якого керування 

свідомістю за допомогою фізичних методів викликає заперечення як з 

моральної, так і з етичної та філософської точок зору, тому що це торкається 

таких питань, як свобода волі, почуття відповідальності, механізм самозахисту, 

а також це є загрозою для збереження індивідуальності» [135, c.214]. 
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У працях кінця двадцятих років, які були надруковані під прізвищем 

В. Волошинов, М. Бахтін зазначає, що те, що ми називаємо «індивідуальною 

свідомістю» і «психікою», є насправді проекцією суспільних відносин. В 

пізніших працях М. Бахтіна, подібно до попередніх, цю роль перебирає на себе, 

в основному, мистецтво, а особливо література (художнє мислення). А 

індивідуальна свідомість, за всієї її відносності, зміцнює свій статус у межах 

опозиції: «Я» - «Інший», здобуваючи як суб’єкт більше прав і свобод. 

Одночасно це супроводжується переконанням про тиск зовнішніх щодо 

свідомості сил, які наступають на індивідуальну свідомість і особистість, на 

людську свободу. Існують різні види тиску, зазначає мислитель у праці «Над 

новою версією книги про Достоєвського», «від середовища і насилля до дива, 

таємниці, авторитету» [30, c.459]. У класовому суспільстві, а ще, більшою 

мірою, в тоталітарній системі, хоча автор про це не говорить, не може навіть 

натякнути на це, насилля набуває різних можливих форм: економічних, 

політичних, ідеологічних, які впливають на особистість із зовні й зсередини.  

Обґрунтованим і гносеологічно плідним в аспекті нашого дослідження є, 

на нашу думку, твердження М. Бахтіна про те, що індивідуальна свідомість 

сконструйована аналогічно, просто-таки ізоморфно: і в формі ідеології певного 

колективу (колективна свідомість) і формі культури. Іншими словами, «від 

особи до культури може провадити довга і важка, але по суті, безпосередня 

дорога» [468, с.15]. Тобто культура є ніби продовженням одиничної свідомості 

(особистості). І навпаки – особа твориться і здійснюється тільки в межах 

сформованої культури, а індивідуальна свідомість (особистість) є, 

перефразовуючи М. Бахтіна, культурою, загнаною всередину особи і там 

сконденсованою. Так, уже в «Проблемі змісту, матеріалу і форми» [28] він 

висловлює тезу про те, що сфера культури не має власної території, а живе 

виключно на межах.  

У «Фройдизмі» [28] доводить він, те, що називається «свідомим» і 

«неусвідомленим», є, насправді, офіційною і неофіційною свідомістю, яким, у 

свою чергу, відповідають: сформована ідеологія (ідеологічні науки, мистецтво, 
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закони тощо) та багатошарова життєва ідеологія. Визначальною видається 

особливо остання. Позаяк, з одного боку, вона стосується, колективу і особи, а 

рівень її густини й однорідності свідчить про «суспільне здоров’я» їх обох; з 

іншого боку – її відношення до «готової» ідеології впливає на всі царини 

культури, характеризуючи культуру кожної доби.  

У праці, що присвячена творчості Ф. Рабле [32], цей бінарний поділ, який 

стосується психіки, свідомості та ідеології, допоміг М. Бахтіну відкрити в 

європейській історії, поряд з існуванням офіційної культури, неофіційну 

«сміхову культуру». Найважливішим є усвідомлення тих головних 

особливостей, якими характеризуються головні тенденції життя людини в добу 

Середньовіччя. В цей час відбувається не проголошення нових істин, а 

прагнення пов’язати традиційні релігійні догми з релігійним життям. В зв’язку 

з цим, слід звернутися до праці російського дослідника С. Аверінцева «До 

прояснення смислу напису над конхою центральної апсиди Софії Київської». 

Характеризуючи особливості доби Середньовіччя, він підкреслює: «…По-

перше, настільки високорозвинена і життєва традиція як християнство, в кінці 

свого першого тисячоліття, виявляє таку наскрізну цілісність і замкненість, 

такий ступінь взаємного «уподібнення» символічних структур, які входять до її 

складу, що в кожному фрагменті його змісту вже надано у згорнутому вигляді 

все ціле... По-друге, середньовічна людина була більше, ніж ми, схильна 

переживати не проявлені для неї значення літургійної, художньої і тому 

подібної символіки… по-третє,… образи, міфологеми та ідеї відносяться до 

особливо стійких здобутків людського духовного і душевного життя» [2, c. 215 

– 216]. 

Слід також звернути дослідницьку увагу на працю російського вченого 

М. С. Кагана «Філософська теорія цінності» [181], де автор ретельно досліджує 

існуючі підходи до цінностей у сьогоденні та особливості їх функціонування в 

соціумі. Важливим є висновок, до якого прийшов не тільки М. Каган, а й 

М. Бахтін, що аксіологія є не тільки рівноправною з онтологією, гносеологією, 
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антропологією, культурологією, етикою, естетикою, а й є їх «складовою» [181, 

c.27].  

Отже, виникає питання: яке значення має аксіологія для релігії, чи існує 

певна ієрархія цінностей, типологія цінностей, ціннісні норми та ідеали, 

функції цінностей саме в релігії? Цінності, які виробляло людство, – це були 

цінності, які своїм змістом співпадали з основами життєдіяльності людей, 

незалежно від того народу чи нації в культурі якого вони  зароджувалися і  

функціонували. Інакше кажучи, мовиться про загальнолюдський характер 

цінностей.  

Релігійні цінності припускають, насамперед, певне ставлення до Вищої 

Сили – Бога. І, в значній мірі, вони теж не залежать від національної 

приналежності, а залежать саме від ставлення. Подібним ставленням може бути 

любов, поклоніння, шанування. Таким чином, через ставлення до Вищої Сили і 

завдяки ньому, людство створювало себе як духовну цілісність. У ранньому 

суспільстві, індивідуальна свідомість не тільки народжується, сприяє 

засвоєнню єдності людини зі своїм родом, а є й опертям для формування 

індивідуального «Я», його емоційної сфери.  

Як зазначає відомий французький дослідник з питань становлення 

людської свідомості Л. Леві-Брюль у праці «Надприродне у первісному 

мисленні», «у первісному мисленні, наскрізь містичному і пралогічному, не 

тільки дані, а й самі межі досвіду не співпадають з нашими» [231, c.332]. На 

його думку, первісне мислення «живе в світі, у якому завжди діють або є 

готовими до дії чисельні, повсюдно діючі таємні сили… видимий світ і 

невидимий світ знаходяться у єдності, й події видимого світу в кожному 

моменті залежать від сил невидимого. Цим і пояснюється те місце, яке 

посідають у житті первісних людей сновидіння, віщування, гадання в тисячі 

різних форм, жертвоприношення, заклинання, ритуальні церемонії, магія» [231, 

c.338 – 339].  

Пов’язаність із пращурами, з природою, в такий спосіб, закріпляють у 

свідомості людини її зв'язок з родом і затримують формування «Я». «Я» є 
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аморфним, а його межі виявляються відкритими (М. Бахтін, Л. Леві-Брюль). 

Важливим в аспекті нашої проблематики є те, що цінності роду постають 

цінностями і для окремого «Я». Новим поштовхом для розвитку «Я» та 

формування системи цінностей є поява природної диференціації, того, що 

змінює ставлення людини до власного «Я», до інших людей, до світу в цілому. 

В зв’язку з цим, необхідно звернутися до положення Г.-В.-Ф. Гегеля, який 

розподіляє історію греків на три періоди. Г.-В.-Ф. Гегель у «Лекціях із 

філософії історії» наголошує: «Грецьку історію можна розподілити на три 

періоди: перший з них є періодом вироблення реальної індивідуальності; 

другий – періодом її самостійності та щастя при зіткненні з попереднім 

всесвітньо-історичним періодом; нарешті, третій є періодом занепаду і падіння 

при зіткненні з наступним органом всесвітньої історії» [102, c.676]. Аналізуючи 

аксіологічні установки у старогрецькій культурі слід виділити і такі форми, які 

послідовно змінюють одна одну – страх, сором, провина (совість). 

Найдавнішим регулятором взаємин є страх, насамперед, перед пращурами, 

Богами. Сором – це страх перед родом, перед іншими людьми. А провина, – це 

страх людини перед собою. Особливості переживання провини в тому, що це 

почуття підкреслює появу механізму саморегуляції, таким чином, можна 

говорити про початок вироблення цінностей з індивідуальним (особистісним) 

забарвленням. 

Проблема людини залишається однією з найважливіших проблем 

сучасності. При цьому особливий акцент слід зробити на дослідженні людини 

як цілісності.  

Комплексний підхід до проблеми людини можна здійснити тоді, коли за 

основу беруться уявлення про людину як соціально-природну істоту, 

положення щодо неподільності її соціальної сутності і біологічної природи, 

дані наук про природу і про дух. Сучасний стан наук «про дух» – філософії, 

релігієзнавства, антропології, культурології – це, фактично, їх єдність у 

підходах до проблеми людини. Таке інтегральне розуміння гуманітарних наук, 
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яке можна порівняти з визначенням В. Дільтея «наук про дух», з початку ХХ ст. 

стає домінуючим.  

У сучасних умовах проблеми релігії та віри, цінностей і моралі можуть, 

явно чи приховано, функціонувати у різних сферах життєдіяльності людей. 

Проблеми цілісного розвитку культури сьогодні не можуть аналізуватися лише 

в системі суто наукових понять і термінів. Повсякденність з її свідомістю 

включається в морально-світоглядну рефлексію у системі аксіологічних понять 

та категорій свободи, любові, віри, гідності особистості, її автономності, 

індивідуального ставлення до Бога тощо. Проблеми релігії та віри набувають 

нового значення в сьогочасному світі, в нинішніх процесах, що відбуваються в 

Україні. Це пов'язано не тільки з особливостями сучасної економічної кризи в 

більшості країнах світу, але й з вічними, екзистенціальними проблемами самої 

людини, її життєдіяльності в світі.  
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1.2. Православна і західноєвропейська релігійна антропологія: 

головні особливості 

Роздуми про людину, її духовність, місце в житті, перетворювальну силу, 

про те, як цю силу використати, це основа всієї сучасної філософії, сучасного 

релігієзнавства, сучасної психології тощо. 

Увага до цієї проблеми виявляється на багатьох рівнях філософсько-

релігієзнавчих досліджень, у спробах розкрити трансформації християнської 

релігії на сучасному етапі, зокрема православ'я. Для православ’я  людина 

залишається єдиною надією на звільнення від суто матеріального і переходу до 

свободи. Невипадковим є те, що православ'я й дотепер схиляється до поетичних 

образів як персоніфікації ідей та сил буття. Сьогодення України знову і знову 

демонструє пошуки втраченої самобутності культури, релігії, життя. І тут 

доречніше говорити не про відновлення втраченої самобутності, а про 

створення нової, на основі збереження чи знаходження колись утрачених 

«складових». Таку самобутність варто шукати й у «славетному минулому», в 

історичних та геополітичних координатах, і в актуальній свідомості 

українського народу, в якій православна віра посідає не останнє місце. 

Процеси, що відбуваються в сучасному світі, викликають особливий 

інтерес до проблем релігії, релігійної діяльності, загалом до проблеми людини в 

релігійному вимірі. Це пов'язано з тим, що сучасність демонструє швидкі темпи 

в життєдіяльності людей – прискореність у економіці, політиці, науці, культурі. 

Людина опинилася у світі великих швидкостей, вона хоче зупинитися і 

звернутися до себе, до власної душі.  

Тому не випадковими є звернення людей саме до релігії як до такого 

джерела, що задовольняє істинно людську потребу в духовності. При цьому 

слід погодитися з підходом до релігії як цілісної системи. Російський вчений 

Є. Торчинов у праці «Релігії світу» обґрунтовує цей підхід так: «Релігія 

(особливо, якщо ми говоритимемо про такі високо розвинуті й диференційовані 

конфесії, як світові релігії) є надзвичайно складним багаторівневим й 

багатоаспектним явищем, яке містить у собі, окрім глибинного досвіду, 

стрижня цього явища, також догматику (релігійну доктрину), релігійну 
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практику (психотехнічну, ритуально-богослужбову або жертвенну), культ, 

теологічні спекуляції й, нарешті, релігійні інституції. Всі ці та інші аспекти 

створюють певну цілісність, конкретно-історичне тіло релігії, поза яким ми 

будемо мати справу лише з блідою абстракцією. Звести всю цю складність до 

якихось висхідних базових переживань, безперечно, неможливо. Більше того, 

час від часу неможливо й вивести з них ті чи інші аспекти певної конфесії. 

Водночас, створюючи цю конкретну цілісність, різноманітні сторони 

релігійного феномену не можуть не бути пов’язаними  якимось чином, по-

перше, поміж собою, по-друге, з формоутворюючим сутнісним центром релігії, 

її душею й ентелехією – з глибинними психічними переживаннями того чи 

іншого рівня» [367,  c.46 – 47]. 

Проблеми релігійної антропології, релігійної свідомості й духовності 

аналізувалися в працях таких  дослідників минулого і сучасності: С. Аверінцев, 

М. Бахтін, М. Бердяєв, М. Бубер, С. Булгаков, В. Горський, Л. Конотоп, 

С. Кримський, М. Попович, Є. Харьковщенко, М. Шелер та ін.  

Еволюція матеріального світу має ідеальну основу і спрямовується цією 

основою. Метою еволюції, на думку представників богослов'я, є об'єднання 

всього твореного світу в Богові. Така ідеальна основа, на відміну від «духу» 

західноєвропейської філософської антропології, має етичне забарвлення – 

наприклад, темний і світлий лик Софії у творчості Вол. Соловйова [342; 343; 

344]. У межах такого антропологічного підходу не існує протиставлення життя 

і духу. Людина постає ланкою, яка «утримує» Всеєдність та здійснює її. 

Російська релігійна філософія є більш наближеною до православної 

антропології, ніж до західноєвропейської, у використанні концепту «дух», у 

тлумаченні співвідношення духовного і тілесного в людині.  

Що стосується глибини переживання протиріч у бутті людини, 

подвійності її природи, то в цьому питанні західноєвропейська і православна 

антропології «сходяться», тому що розірваність життя людини, її страждання, 

незадоволеність, дисгармонію, представники обох напрямів відчували 

особисто. Але, якщо західноєвропейські мислителі сприймали розірваність 
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буття людини в світі як даність, що існувала від початку самого буття, то 

православні богослови таку розірваність інтерпретували  наслідками 

гріхопадіння.  

Драматизм переживань православних мислителів щодо недосконалості 

внутрішнього світу людини, у багатьох випадках, супроводжується оптимізмом 

з приводу потенцій людини в аспекті набуття гармонії, узгодженості з самою 

собою, іншими людьми, зі світом у цілому. 

Уявити та спробувати розкрити суб'єктивність людини можливо тільки 

тоді коли людину розглядати з перспективи вічності. Ця думка існує і в межах 

західноєвропейської антропології, але не має свого розвитку. Як такий, виникає 

зв'язок між «тут-і-тепер» (як тимчасове існування) і «ніде-ніколи» (вічність). 

«Тут-і-тепер» людини будується на орієнтації на «ніде-ніколи» й водночас 

ситуація людини в «ніде-ніколи» визначається результатом конкретних «тут-і-

тепер». В такий спосіб, проблема смерті, як вже зазначалося вище, виступає   

найскладнішою проблемою антропології. Більшість західних дослідників 

аналізує проблему смерті як кінець життя конкретної людини. У підході до 

конечності буття людини російська релігійна філософія зміщує акценти з 

індивідуального буття на «все-буття», тобто на буття все-людства.  

Для православної традиції смерть не є приналежною людині, тому що 

вона розриває її подвійну природу. Водночас смерть виступає завершенням 

індивідуального життя, в силу своєї унікальності. Подвійна природа людини – 

це родова характеристика людини, така подвійність є в кожній людині й 

об'єднує всіх людей. До всезагальних характеристик людини відноситься і її 

особистість. Будь-яка людина є особистістю, це відрізняє її від тварини, 

визначає її своєрідність та неповторність. Відомий німецький дослідник, 

представник релігійної антропології Г.-Е. Генгстенберг зазначає, що особа – це 

така інстанція, яка розпоряджається природою, особистість  «духом, сферою 

вітального і особистісним початком» [493, c.171]. Іншими словами, людина 

здійснює в процесі життя свою особистість. Особистість є початком 

унікальності, самобутності, неповторності, але вона народжується тільки в 
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одкровенні «іншого», в таємниці зустрічі (М. Бахтін [29; 32]). «Я» з'являється 

тільки в момент зустрічі з «Ти». 

Для таких дослідників, як М. Шелер [441; 442; 443; 444] і Х. Плеснер 

[303], особистість – це діяльний центр духу. Духовний характер особистості 

складається у формі «Ми» власного «Я». У деяких випадках, в зв'язку з 

поняттям «особистість», використовується поняття «душа», яке не є тотожним 

до понять «дух» або «особистість». Душа є внутрішнім існуванням особистості, 

«опосередкуванням», завдяки якому можливим стає не тільки переживання, а 

переживання-переживання; не тільки вибір, а й вибір вибору і т.п. Цей підхід до 

розуміння душі існує не тільки в філософії модерну і постмодерну, але й у 

православній антропології. Невипадково людина має назву «посудини» 

(«вмістилища») в православ'ї.  

Характерною для православної антропології є й співвіднесеність 

категоріального ряду – дух, душа, особистість, людина, самосвідомість. При 

цьому дух є вищою здатністю душі, через яку людина вступає у спілкування з 

Богом. У процесі людського життя душа і дух є зв'язаними в єдину сутність – 

це духовний початок у людині. Сама по собі, душа без духу – це психіка 

(Святитель Лука [251]). 

Слід зазначити, що самосвідомість є функцією духу, дух є ширшим, ніж 

свідомість, не все духовне може усвідомлюватися, але дух знає людину в 

цілому. У православній антропології особистість – це, передусім, Бог, а вже 

потім людина. Особистість і містить у собі таємницю Богоподібності. Так, три 

іпостасі Бога – це одвічні «Я», «Ти», «Ми», що відбиваються в людині. Але 

окрім цієї спільності, яка зосереджена в персоні й на якій наполягає, у більшій 

мірі, західноєвропейська традиція, православна антропологія розглядає як 

дійсність Боголюдства і саме тому людина налаштована на Богоспілкування, 

молитву, церкву, віру.  

Взаємовідносини  людини і роду набувають у російській релігійній 

філософії, на відміну від західноєвропейської філософської традиції, 

колективного характеру. Так, наприклад, ідея особистого порятунку в 
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західноєвропейській філософії замінюється ідеєю спасіння завдяки участі у 

«становленні Бога» (в творчості німецького філософа М. Шелера [441]), тобто 

через здійснення ідеального людства.  

Російська традиція філософування приділяє особливу увагу 

усвідомленню сутності «Я», намаганням розкрити генезис «Я» (М. Бердяєв, 

С. Булгаков, С. Франк). Буття «Я» в цій традиції постає вкоріненим в буття 

«Ми», в «Ти» - «Я» набуває онтологічну точку опори для себе. 

Але становлення та розгортання «Я» неможливо описати тільки через 

систему взаємин «Я» - «Ти», тому що не менш значущими є взаємовідношення 

«Я» - «Я». Тобто, йдеться про проблему людської істинності. Західна 

антропологія раціоналізує цю проблему, наприклад, О. Дересі. Аргентинський 

релігійний філософ О. Дересі в праці «Людська справжність» зазначає: 

«Людська справжність – це не тільки щось природне чи дане від народження, 

це, швидше за все, та межа, яка важко досягається і в прагненні до вершини 

духовної досконалості, досягається за допомогою осягнення розумом тієї 

істини, під керівництвом якої воля прагне до блага та підкоряє йому всю 

поведінку особистості. Людська справжність – це повне духовне збагачення 

людини, яка ставить перед собою мету – постати справжньою людиною, 

людиною, яка вдосконалюється або знаходиться на шляху до досягнення поза 

смертю, у вічному новому житті людської цілісності, що набувається у 

досконалому осягненні безмежності Істини, Добра і Божественної Краси» [137, 

c.159]. 

У православній антропології ця проблематика набуває характеру сповіді і 

цей характер зберігається впродовж існування православної релігії в різних 

країнах. Отже, можна говорити, про екзистенціальний характер 

взаємовідношення «Я» - «Я», тобто такий тип взаємин, що не залежать від 

культурно-історичних або соціальних умов буття людини. Людина не просто 

живе, її життя є процесом, вона знаходить смисл у собі, в інших людях, у житті, 

смерті, оточуючому середовищі. Людина переживає своє переживання, 

переживає саму себе, свій вибір, відчуває потребу в смислі та потребу в 
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самотності одночасно. Самотність – це як погляд у себе саму, 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 приводить до зміни стану «єства» людини: Божественне 

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

набуває дійсну можливість «обоження» («деїфікації»), можливість 

онтологічного поновлення всіх складових людини. Визнання Боговтілення 

надає можливість усвідомити, що людина вирвалася із замкненого кола 

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

людиною.  

Людині надається можливість постати приналежною «над буттю», 

Христос дійсно поновлює у самому собі втрачену єдність людини і Бога. 

Подвійність «єства» Боголюдини – це висвітлення подвійної - матеріальної й 

духовної природи людини. Така паралель відкриває для кожної людини 

можливості Богопізнання, інструментом такого пізнання є внутрішній світ 

людини, її серце. Необхідно наголосити, що розуміння Ісуса Христа як 

Боголюдини надає православній антропології перспективного характеру.  

Людина може змінити власну духовну сутність але, тим не менше, вона 

залишається людиною, не розчиняється у космічних енергіях, не еволюціонує в 

інший вид. Впровадження формули «два єства, одна іпостась» дозволяє 

православній антропології стверджувати, що при Боговтіленні не відбуваються 

якісь зміни в Божестві, а «єства» здійснюють комунікацію поміж собою через 

цю складну іпостась.  

Для правильного тлумачення співвідношення першого і другого «єства» у 

Халкідонському оросі використовується таке формулювання: «…у двох єствах 

незлитно, незмінно, неподільно, нерозлучно того, що пізнається» [495, c.170 – 

171]. По суті, всі чотири визначення – «незлитно», «незмінно», «неподільно», 

«нерозлучно», апофатично окреслюють таємницю Боговтілення та забороняють 

уявляти себе «як» цієї таємниці. З одного боку, формулювання «незлитно», 
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«незмінно» вказують на те, що два «єства» змішуються в одне, на незмінність 

Божества в плоті. З іншого боку, характеристики «неподільно», «нерозлучно» 

заперечують роздільність єства у Христі, а також тимчасовість такого єднання. 

Для антропології термін «незлитність» – це гарантія збереження 

особистості при єднанні з Божеством. «Незмінно» означає, що людське 

залишилося суто людським, не зникло, не змінилося, як і Божественне 

залишилося як таким. «Нерозлучність» – це вічне єднання Божественного єства 

і людського єства в Ісусі Христі.  

Наступним аспектом православного вчення про Ісуса Христа є догмат про 

Його безгріховність, тому що гріх не є приналежним до природи людини як 

такої, гріх є лише викривленням цієї природи. Людина є вільною від будь-якого 

потягу до гріховності, від внутрішньої спокуси, чуттєвої залежності. В якості 

обґрунтування такого положення вказується на автономне існування єства 

людини. В зв'язку з цим характерним є іменування Христа Новим Адамом, 

тому що Він виконує те, що не виконав старозавітній Адам. Христос приймає 

людську природу в її повноті, неподільно та природно, приймає чоловічу стать, 

в її досконалості. Православні мислителі наполягають на дійсному сприйнятті 

Сином Божим єства людини, наділяють Христа людською волею. Проблема 

волі у Христа була обґрунтована Григорієм Богословом [118; 119] у межах 

троїчних суперечок, але остаточне формулювання православного ставлення до 

цієї проблеми висвітлив Максим Сповідник [254; 255; 256; 257]. Максим 

Сповідник стверджує, що «дії» й «воля» співвідносяться з двома природами 

Христа, а не тільки з однією іпостассю. Наявність двох різних воль не означає, 

безперечно, їх різну спрямованість. У цьому єднанні людської волі з 

Божественною волею відбулося об'єднання в Богові всього сотвореного буття. 

Український релігієзнавець Ю. Чорноморець у праці «Візантійський 

неоплатонізм від Діонісія Ареопагіта до Геннадія Схоларія» зазначає: «Згідно з 

Максимом, Бога як Благо пізнають вірою, як Істину (мудрість) – спогляданням 

(знанням), а як Красу – любов’ю. Таке вчення у Максима має безпосередні 

аналогії з теорією Прокла, викладені у 25 розділі першої книги «Платонівської 
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теології» про те, що Божественне Благо пізнається через віру, Мудрість – через 

істину, Краса – через любов. Така діалектика тріадичного пізнання Бога дістала 

найширше застосування у Максима саме в прокліанській інтерпретації» [435, 

c.243]. 

У Христі людина переповнює світ матеріальний і ідеальний, трансцендує 

власну сутність, виходить поза межі буття до вічності. В такий спосіб, людина 

поєднує свою волю з Божественною волею й постає приналежною до 

Божественної повсюдності, людина набуває вічності. Максим Сповідник 

розділяє «природну волю» і «гномічну волю». На його думку, «природна воля» 

є невіддільною від людської природи, вона є її сутнісним висвітленням. 

«Гномічна воля» співвідноситься зі способом життя людини, її сфера – наше 

повсякденне життя, з його чеснотами або пороками. Окрім того, у поняття  

«гномічна воля» Максим Сповідник вкладає смисл не суто акту волі, а 

наявність волі у індивідуальності як такої. У Христа немає «гномічної волі», 

Він сприйняв «волю природну», яка є органічною для природи людини.  

У цьому аспекті ми маємо можливість простежити зв'язок христології й 

антропології. Одним із фундаментальних положень православного віровчення є 

необхідність відречення людини від власної волі для наслідування Христу. В 

плані вчення Максима Сповідника про «гномічну волю» постає очевидним, що 

відректися необхідно не від «природної волі», а від її викривленого сприйняття. 

Таким чином, христологія є метою, до якої прагне православна антропологія, її 

остаточним смислом.  

Антропологія людини, яка перетворюється, виступає засобом ставлення 

до христології. Оскільки мета визначає засоби, христологія визначає 

антропологію – вона формує образ досконалої людини завдяки наступним 

характеристикам: всеохоплююча любов, постійне спілкування з Богом, 

Богоподібність, прояснення образу Божого, носіння хреста. У досягненні 

людиною досконалості можна виділити три великих етапи.  
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Етап перший: прояснення образу Божого, носіння хреста. Ці процеси, на 

нашу думку, можуть бути адекватно виражені через філософську категорію 

«набуття особистістю істинності».  

На другому етапі відбувається становлення християнської любові, 

постійне спілкування з Богом як внутрішня потреба особистості «набуття 

моральності». Через відсутність філософської категорії, яка розкриває ці 

процеси, ми використовуємо богословський термін «святість». У такий спосіб,  

святість і є вищим ступенем моральності. «Істина» є онтологічною 

характеристикою людини, «моральність» – діяльнісною (практичною за 

Кантом) і досконалість (піднесеність) – естетичною (смислоціннісною).  

І, нарешті, третій етап – це набуття Богоподібності, тобто звільнення від 

гріховних помислів та бажань, що власне, й вважається досконалістю. Важливо 

наголосити, що при переході на новий етап, ті процеси, що мали центральну 

позицію на попередньому етапі, набувають нової якості і розвитку. 

В цілому, для православ’я  характерним є серйозне ставлення до людини, 

її буття в світі, до її взаємин із Богом, світом, іншими людьми, самою собою та 

ін. Православ'я чітко усвідомлює складність та утаємниченість людської 

природи. При цьому, природа людини визнається нездатною трансформуватися 

як до нижчого (матеріального), так і до вищого (духовного). Така 

неспроможність до трансформації не знищує здатності людини змінюватися і 

поставати Богом за Благодаттю або твариною, в зв'язку з втратою Благодаті.  

Людина – це безодня, яка характеризується порожнечею. Відчуття 

порожнечі не дає спокою людині й вимагає заповнення. Така Безодня не може 

бути наповнена конечними речами і явищами, вона прагне нескінченності – 

безодні Божественної любові. Ця невичерпність людської душі конечними 

речами робить складним її осягнення, але воно є можливим. Так, російський 

мислитель Ніл Сорський бачив душу людини завдяки духовному прозрінню. 

Людина, яка вміє споглядати іншу душу, переживає прозріння не як вихід до 

іншої (трансцендентної) реальності, а як набуття здатності бачити оточуючий її 

світ у всій його повноті та цілісності. Не зважаючи на те, що світ духовний є 
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трансцендентним світові матеріальному, саме людина перебуває на межі цих 

двох світів, тобто вона має доступ до матеріального і духовного світу. Людині 

іманентні обидва світи, й бачення світу духовного є для неї більш органічним, 

ніж бачення матеріального.  

Сама природа людини є подвійною, людина створена за образом та 

подобою Божою. Образ Божий в розумі – це саме сутність душі людини. 

Подібність – це те, що отримано від Святого Духу, є – якістю душі. Людина 

створена вільною, розум і свобода є взаємопов'язаними, тому що без свободи 

розум втрачає власні смисли, як і свобода втрачає їх без розуму. Свобода 

розглядається в православ’ї у двох аспектах: по-перше, як здатність вчиняти 

згідно зі своєю природою й, по-друге, як здатність вибору для здійснення чиєїсь 

волі. Таким чином, коли людина реалізує зло, вона втрачає свободу, потрапляє 

до рабства через зло.  

У світлі православного розуміння свободи, свавілля найбільш адекватно 

можна позначити як «маніпулювання свідомістю». Завдяки вдалому 

маніпулюванню свідомістю первісної людини (гріхопадіння), людина втрачає 

Богоподібність (святість), а образ Божий викривляється в ній (порушується 

внутрішня ієрархія). Зло, яке є антагоністом для людської природи, змішується 

з добром, яке є органічним для людини. З природного стану людина переходить 

до стану, який є нижче природного. Втрата раю супроводжується й змінами 

людського тіла, воно постає грубою плоттю.  

У православній традиції існує традиція розрізнення тіла і плоті людини. 

Тіло людини – матеріальна оболонка, «храм душі», воно наслідує вічність і є 

співробітником духу. Але не тіло містить у собі душу, а душа утримує тіло, яке 

не є «Я», але «моє» й цим – «моїм» слід вміти розпоряджатися. В такий спосіб, 

тіло не є джерелом гріховності, саме гріх й виникає через неправильне 

ставлення до тіла. Відбувається зміна характеру праці – вона постає тяжкою, 

виникає відчуженість. Втрата безпосереднього Богоспілкування та оточення 

злом завершує тяжку картину самотності людини. На нашу думку, православне 
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вчення про гріховність тлумачить її як хворобу, як недостатність добра, любові, 

істини й краси.   

Сучасність України характеризується антропологізацією нашого 

суспільства, перетворенням проблеми людини, її внутрішнього світу в 

загальнонаукову глобальну проблему. Всебічне та поглиблене дослідження 

проблеми людини передбачає не тільки існування універсальної системи даних 

про людину, а й створення своєрідної історіографії усіх вчень про людину, що 

залишили свій відбиток у людській пам’яті, незалежно від міри їх 

раціональності чи ірраціональності, містичності чи реалістичності. Безперечно, 

це стосується і аналізу релігійних вчень про людину, які належать не тільки 

минулому, а й сьогоденню.  

Більшість мислителів шукали та шукають відповіді на фундаментальні 

питання: якою є людина? У чому сенс її життя? Чому страждає людина? 

Однією з можливих відповідей серед розмаїття релігійних відповідей на ці 

питання є підходи, що розроблені християнською релігією, цінності якої, її 

персоналії, етична спрямованість визначили зміст духовної культури багатьох 

країн світу. Християнська релігія й понині є найважливішою компонентою 

духовного життя мільйонів людей. Усе це породжує не тільки академічний, а й 

життєвий, практичний інтерес до дослідження християнства в цілому й 

проблеми людини в цій релігії, зокрема. 

Ранньохристиянські погляди на проблему людини були і залишаються 

проблемним полем для багатьох дослідників – релігієзнавців, філософів, 

психологів, культурологів та ін. Але тема людини в філософії й християнській 

теології неоднаково розглядалася на різних етапах історичного розвитку 

людства. У добу феодалізму проблема людини, фактично, розчинилася в 

теоцентризмі й космоцентризмі. Проте, в подальшому історичному русі, кожна 

нова криза традиційної релігії знаменувалася зростанням уваги до проблеми 

людини, що було своєрідною відповіддю християнської ідеології не тільки на 

зростання ролі людини в історичному процесі, а головне – на поглиблені 

процеси самопізнання людини. ХVІІІ - ХІХ ст. – це антропологічний поворот у 
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філософії і його наслідком постає антропологізація й теології, яка спиралася на 

певний досвід систематизації існуючих християнських уявлень про людину. 

Паралельно розвинулася і філософсько-релігійна антропологія.  

Антропологізація російського православ’я відбулася у другій половині 

ХІХ – початок ХХ століття. І ці процеси відбувалися в межах релігійної 

філософії, яка теж формувалася у вищезазначений час. Антропологізація була 

також поєднана з попереднім поворотом російського богослов’я до 

святоотцівської традиції, а також з принципом історизму щодо оцінки 

релігійних явищ, який перед тим вже затвердився у теології протестантизму. 

Вищезазначений період характеризується появою перших систем 

морального богослов’я – з’являються праці І. Л. Янишева «Православно-

християнське вчення про моральність» (1887 р.) [457]; М. А. Олесницького 

«Моральне богослов’я або християнське вчення про моральність» (1892 р.) 

[295]; В. І. Несмєлова «Наука про людину» в двох томах (Т.1 – 1898 р.; Т.2 – 

1903 р.) [286]. Слід також зазначити, що ці дослідники не тільки прагнули 

створити нові системи етики і антропології, але вони активно шукали основи 

для обґрунтування своїх систем і такими постали їх оригінальні дослідження 

святоотцівської етики й антропології. Наприклад, М. А. Олесницький видав у 

Києві працю «Історія моральності й вчень про моральність» (1882 р.) [296], а 

В. І. Несмєлов працю «Догматична система св. Григорія Нисського» (Казань, 

1887 р.) [285]. 

В такий спосіб, можна побачити, що антропологічний поворот посилив 

інтерес у православних мислителів до святоотцівської спадщини та ідей, що 

безпосередньо стосувалися проблеми людини. Цей інтерес підкріплювався 

прагненням використовувати ідеї, прийоми та методи представників 

патристики для захисту християнських поглядів на людину. 

Антропологізація релігійної філософії, а також і богослов’я демонструє, 

що людина та процеси її життєдіяльності постали головним об’єктом 

релігійного висвітлення, а його центром, замість теми «Бог – людина» 

виявилася проблематика «людина – Бог». Слід також зазначити, що проблема 
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людини була важливою проблемою, як для прибічників християнської релігії, 

так і для їх численних опонентів. Для християнства головною установкою є 

антропоцентризм, який воно наслідувало від старогрецького світу та поєднало 

його з теоцентризмом. 

Християнство сформувалося у світі Античності та сприйняло 

індивідуальну, особистісну спрямованість духовного життя цього соціуму, яке 

втратило на той час традиційний общинний уклад та перетворилося на 

атомізовану сукупність індивідів, які протистояли цілому – офіційному соціуму 

у вигляді імперії. Сучасний український філософ К. Ю. Райда в праці 

«Екзистенціальна філософія. Традиція і перспективи» характеризує античне 

світобачення наступним чином: «Філософія античності як логічна інтерпретація 

світогляду (свідомості) разом з усім іншим уособлює і своєрідність 

екзистенціального підґрунтя, – такого типу усвідомлення суспільного значення 

життя людини, яке переважно базується на безпосередньому сприйнятті, 

переживанні і осмисленні насамперед очевидних, видимих фактів у 

взаємостосунках людей, «реального, видимого світу», античної форми 

«привласнення» і використання продуктів матеріальної діяльності…Тому у 

концепціях античних філософів, наприклад, в концепції ідеальної держави 

Платона першорядне місце відведено підтримуванню вірної міри й порядку. У 

цьому полягає і головний принцип платонівської справедливості. 

Справедливість тут виступає як «упорядковане добром буття»» [327, c.39]. 

Християнська релігія переключила увагу людини з суспільно-політичної 

діяльності на мораль і моральність, спрямувала її активність зі сфери зовнішніх 

відносин на перетворення власної природи, тобто свого духовного світу. Свою 

проповідь християнство спрямовує до «внутрішньої людини», маючи на увазі 

саме окрему особистість. В особі Ісуса Христа християнська релігія деїфікує 

саму людину, при цьому, розповсюджує трагізм існування людини в світі на 

Бога-Сина, коли посилає Його на смерть на хресті заради спасіння та 

майбутнього всього людства. Душа людини виявляється подобою Бога і є 

вищою цінністю.  
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В такий спосіб, християнство й піднесло людину над природою, світом, 

дійсністю та визначило подібність Богові у якості «життєвого проекту» для 

кожної віруючої людини. Людина виступає як вище творіння Бога, вона 

об’єднує у собі дві головні форми буття – дух і матерію. Людина, таким чином, 

згідно з православною релігією, посідає центральне місце у світі й посереднє 

поміж світом і Богом, а стан самого світу вона визначає станом власної 

природи. Слід зазначити, що тоді всі проблеми світу (онтологічні і 

гносеологічні) можна звести до однієї проблеми людини, яка й є стрижнем 

всього християнського віровчення. 

Особливо актуальними є й перші віки християнства – саме ця доба 

привертає дослідницьку увагу багатьох науковців. І це не випадково. Науковий 

аналіз джерел християнства, процесу його формування дозволяє обґрунтувати 

пояснення того, звідки з’явилися ті уявлення, що постали основою його 

віровчення. Релігійним аналітикам первісне християнство, його уявлення про 

світ, Бога і людину, безперечно, імпонують своєю стародавністю, близькістю 

до біблійних текстів, що для багатьох дослідників є умовою істинності та 

справжньою цінністю.  

Звернення до минулого і традиціоналізм, фактично, виступають 

характерною рисою релігійного мислення, що особливо яскраво висвітлилося у 

філософії і теології доби Середньовіччя. Важливим є те, що як апостольська 

(новозавітна), так і патристична (святоотцівська) традиції мають значення 

класичного зразку для всіх напрямів і течій християнства, за виключенням 

єретичних і реформаційних напрямків, які не визнають Священного Переказу, 

тобто патристичної традиції як Божественного Одкровення. Сучасна 

антропологічна думка православної релігії, безперечно, звертається до 

положень і основ минулого. 

На нашу думку, дослідження християнської антропології має особливе 

значення, оскільки ідеї гуманізму, що беруть свій початок в Античності й які 

були модифіковані християнством, стали основою для європейської культури в 

цілому, а також визначили її своєрідність. Тому все, що пов’язано зі 
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становленням та розвитком християнського вчення про людину, має 

світоглядне і методологічне значення. Для дослідження засад та змісту 

української культури важливим є проникнення в глибини 

східнохристиянського віровчення, яке й є основою духовної культури Східної 

Європи. 

Окрім того, слід наголосити на релігієзнавчому інтересі до проблем 

християнської антропології. Філософсько-релігійні уявлення про людину 

репрезентують головну тему, безперечно, поруч з темою Бога і Божественного, 

релігійного світогляду, а також найголовніший аспект віруючої людини. 

Дослідження християнської антропології, її ґенеза та історична еволюція – це, 

по суті, знання про найголовніші смисли світової та української культур. Ми 

можемо наголошувати на тому, що «людина є еманацією космосу», «творіння 

Бога», її «життєвий світ», все це виступає узагальненням антропологічних ідей 

в історії, які можна реконструювати у взаємопов'язаності з іншими формами 

життєдіяльності людини – міфом, релігією, мистецтвом, правом тощо.  

У такий спосіб, йдеться про мозаїчність форм діяльності людини і про 

багатовимірність людського феномену. Людина освоює, засвоює і присвоює 

мову, казки, міфи, оповіді, релігію, тобто все те, що і є способом буття людини 

в світі. Слід погодитися з думкою сучасного українського філософа 

М. В. Попова, який в праці «Філософія релігії» зазначає: «Людина стає homo 

religious тоді, коли звертається до питання про ті запити (запитання), які 

стосуються сутності, походження та майбутнього людини, оскільки звертається 

до систематичного богослов'я. У цій ситуації перед людиною постає 

незбагненна священна таємниця, тобто Бог, що надає людині 

трансцендентальної характеристики» [315, c.139]. 

Прояснення сутності християнської антропології та шляхів її формування 

розкриває значення системного підходу в процесі аналізу релігійних поглядів 

на людину. Поруч із цим, виникає необхідність дослідження релігійної 

(християнської) антропології у її взаємодії з іншими складовими 

віроповчальних систем. Йдеться про детермінуюче значення сотеріології 
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(вчення про спасіння) як системоутворюючого елементу того чи іншого 

віровчення. 

Сьогодні, на початку ХХІ століття, аналіз цінностей світського і 

релігійного плану, може мати смисл тільки у зв’язку зі завданнями формування 

моральної зрілості і світоглядної обізнаності, з усвідомленням місця релігії в 

сучасному житті. Здатність орієнтуватися у величезному ареалі тих духовних 

цінностей, накопичених людством, вміння розрізняти вічне від тлінного, у 

значній мірі, залежить від світоглядних прагнень людини, її спроможності до 

самостійної оцінки явищ і подій. «Людство, – зазначає англійський письменник 

Дж. Фаулз, – нагадує висотний будинок. Після одного помосту риштувань йому 

потрібен наступний. Релігія після релігії, філософія після філософії; ніхто не 

може зводити двадцятий поверх з риштувань на рівні першого. Великі релігії 

оберігають більшість від того, щоб дивитись і думати. Якби вона дивилась і 

думала, то світ від того не став би відразу щасливим; однак це не виправдовує 

догматичні релігії…» [369, c.157]. 

Слід зазначити, що християнська теологія не обмежує людину в плані 

реалізації її пізнання, саме 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 відбулася у початковому, 

донікейському періоді патристики. Осередками антропологічної творчості на 

християнському Сході слід виділити теологічні школи. Олександрійські й 

каппадокійські мислителі розробляли проблему людини у спіритуалістичному 

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

біблійні тексти, які інтерпретувалися алегорично. Антіохійська теологічна 

школа вирішувала антропологічні проблеми в межах реалістичної сотеріології, 

основою для цього стало буквальне сприйняття Біблії та антропологічна 

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

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/


 

 
 

93 

Особлива роль у розробці християнської антропології належить відомому 

каппадокійцю Григорію Нисському і представнику латинської патристики 

Аврелію Августину. Саме ці видатні мислителі створили перші системи 

християнської антропології, виокремили стани людини – початковий, сучасний 

та майбутній. Безперечно, ці два мислителі по-різному підходили до проблеми 

людини, але саме вони, фактично, одночасно, запропонували світові 

принципово різні антропологічні моделі. Поруч з ними, Феодоріт представив 

ще один системний виклад християнської позиції щодо проблеми людини, який 

був обґрунтований в найкращих традиціях антіохійського антропологічного 

максималізму [401; 402; 403; 404]. 

Антропологічна думка патристики концентрувалася навколо 

фундаментальних проблем: якою є людина, яким є її походження, якими є її 

надії тощо. Для релігії порятунку критерієм істинності вирішення цих проблем 

була відповідність такого рішення не тогочасному науковому знанню 

(психологічному, анатомічному, фізіологічному), а самосвідомості людини, яка 

потребує такої релігії. На перший план виходить людина, яка переживає й 

відчуває власну несамодостатність, залежність від зовнішнього світу і 

протестує проти такої пригніченості, прагнучи до творчості та піднесення. 

Християнські пошуки в цьому ракурсі, зокрема пошуки отців церкви, 

розкривали таку подвійну самосвідомість людини. Такий напрям дослідження 

свідомості людини забезпечив антропології патристики її сприйняття як 

тогочасними мислителями, так і багатьма наступниками. Детальну розробку 

отримала проблематика щодо походження людини, її початкового стану її 

природи; гріхопадіння та його наслідки; співвідношення тіла, душі та духу; 

співвідношення свободи волі й благодаті; духовно-морального відродження 

людства та досягнення його ідеального стану; проблеми смерті та безсмертя 

людини та ін. В межах цієї проблематики аналізувалися найголовніші 

проблеми, що мають принципове методологічне значення і для сучасної 

філософії, сучасного релігієзнавства, сучасної психології. Це проблеми сутності 

та існування людини, онтологія й гносеологія, а в процесі системної розробки 
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набули чіткості та обґрунтування предмет, структура і метод християнської 

антропології. 

Справедливим є твердження багатьох дослідників, що доба класичної 

патристики – це золотий вік християнської писемності і цей вік відбувся в 

історії людства саме завдяки засвоєнню цінностей античної культури, яка 

затвердила людину найвищою цінністю, обґрунтувала її самоцінність та 

самодостатність, проголосила ідею про те, що людину можна порівняти тільки 

з Богом. У цьому зв'язку вірно формулює проблему Б. М. Чумаченко у праці 

«Вступ до культурології античності. Стародавня Греція»: «Чи мають рацію 

сучасні історики культури, розглядаючи й пояснюючи духовну культуру 

античності, цю містерію духу, соціологічно, в категоріях соціальної 

причинності?… Сучасні історики культури роблять це, наслідуючи саму 

античну людину, за її прикладом. Адже власну культурну унікальність 

(ідентичність), навіть власну природу антична людина завжди пов'язувала з 

полісом. Цивілізована людина античного світу, грек або римлянин – це істота 

(«тварина») політична й полісна. З іншого боку, зона варварства як культурний 

антисвіт зовсім не знає поліса як типу соціальної організації, перебуваючи в 

стані дикунства або східної деспотії чи теократії» [437, c. 3]. І далі: «Символічні 

постаті античної культурної традиції, уособлення класики – Солон, Есхіл, 

Перикл, Сократ, Демосфен, Катон Старший, Цицерон – демонструють 

передусім полісний менталітет, полісну аксіологію, полісну практику. Тому, на 

наш погляд, найбільш адекватним генеральним визначенням античної культури 

є культура полісна (а не рабовласницька, згідно з марксистською, 

істматівською традицією)»[437, c. 4 ]. 

В результаті переосмислення, на засадах християнства, здобутком 

віровчення церкви, а завдяки їй і всього соціуму, стали великі гуманістичні 

принципи та ідеї, що були розроблені в Античності. Йдеться про ідеї єдності 

роду людського і рівності всіх людей які мають єдину першооснову; про ідею 

вдосконалення природи людини та її високого призначення; про принцип 

антропоцентризму, відповідно до якого людина мислиться як вінець творіння, 
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«мікрокосм» та посередниця між світом і Богом; принцип персоналізму, який 

наполягає на баченні в людині «персони», тобто особистості, яка має розум, 

свободу волі та совість, а її життєвий вибір визначає її конечні долі; ідею 

субстанціональності, духовності та безсмертя душі людини, головною сутністю 

якої є розум. Ці ідеї були типовими для більшості представників патристики. 

Окрім того, загальною була думка, що людська природа, певним чином, 

зруйнована гріхом і, в зв’язку з цим, для відродження природи людини 

необхідним постало одкровення Христове. Незважаючи на таку широку 

проблематику, антропологічні ідеї отців церкви не склали цілісної системи. Це 

було пов’язано не стільки з теоретичними, скільки з соціально-психологічними 

причинами. Антропологія висвітлювала не тільки спільне у самосвідомості 

людини певної доби, а й особливе, те, що було типовим для самосвідомості 

соціальних і регіональних груп. Ця обставина й була причиною для розмаїття 

думок – наслідку соціальної й національної неоднорідності християнського 

світу, а також тих глибоких зрушень, що відбувалися в християнстві в процесі 

його становлення як світової релігії. 

Єдиної загальноцерковної системи християнської антропології не було 

створено, але її головні проблеми були осмислені з точки зору християнських 

позицій, тобто можна говорити про основу для її подальшого розвитку. Отці 

церкви не автоматично переносили Античну спадщину в Новий час, вони 

створили корпус літератури, головною темою якої був порятунок людини й ця 

література має велике філософсько-релігієзнавче значення й дотепер. Була 

розроблена система цінностей і життєвих орієнтацій людини і людства, а 

головним предметом постав розгляд внутрішнього світу людини, глибинності її 

душі. 
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ВИСНОВКИ ДО 1-ГО РОЗДІЛУ 

1. Аналіз православних святоотцівських праць дозволив 

розкрити 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 духовної культури, 

головні структурні та змістовні константи якої можуть претендувати на 

визначальний стрижень процесу ідентифікації української духовності. 

2. 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, інших людей, світу в цілому. 

Такий підхід не виключає цінності істини, свободи, самоорганізації, 

самоідентифікації та самоактуалізації особистості. 

3. Святоотцівська теорія пізнання містить у собі три етапи: по-

перше, споглядання смислів, що є прихованим у зовнішніх речових 

проявах, які сприймає людина; по-друге, моральна діяльність, що у 

пізнавальному процесі містить моральну компоненту; по-третє, духовно-

моральне споглядання-переживання духовних смислів. Перехід від 

першого етапу пізнання до другого характеризується актуалізацією 

моральної сфери людини. На першому етапі світ сприймається як 

гармонійне переплетіння символів, що 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 етапі символічно розкривається 

розумова діяльність людини, що спрямована на моральне вдосконалення. 

Така діяльність і характеризує моральне почуття, яке постає моральним 

змістом особистості. 

4. Всередині святоотцівської традиції виділяється традиція 

Іоанна Златоуста. Мислитель у центрі соціально-релігійної й історичної 
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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 при запереченні людинобога. 

5. Культурний досвід християнства репрезентує власний досвід 

засвоєння буттєвої єдності макрокосмічного та мікрокосмічного – кожна 

людина є своєрідним досвідом прояву буття Бога, як і цілий Універсум 

виступає реалізацією Божественного логосу.  
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МАТЕРІАЛИ І-ГО РОЗДІЛУ АПРОБОВАНО В НАСТУПНИХ 

ПУБЛІКАЦІЯХ: 

1. Вергелес, К. М. Християнська антропологія: минуле і сучасність / 

К. М. Вергелес // Гілея. – 2014. – № 90. – С. 212–216. 

2. Вергелес, К. М. Православна антропологія : головні аспекти 

дослідження / К. М. Вергелес // Гілея. – 2015. – № 94. – С. 76–80. 

3. Вергелес, К. М. Методологічні аспекти дослідження проблем 

особистості / К. М. Вергелес // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. 

Франка. – 2015. – Вип. № 1 (79). – С. 9–13. 

4. Вергелес, К. М. Православна й західна релігійна антропологія : 

проблема філософського осмислення / К. М. Вергелес // Virtus : 

scientific journal. – 2016. – February. – С. 10–14. 

5. Вергелес, К. М. Антропологічні виміри філософії й релігії / К. М. 
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РОЗДІЛ 2. СУТНІСНІ ВИЯВИ ЛЮДИНИ В ПРАВОСЛАВНОМУ 

ВІРОВЧЕННІ 

2.1. Цілісність людини як головна ідея православ’я 

У сучасній Україні, в зв’язку з розбудовою громадянського суспільства, 

актуалізується проблема індивідуального розвитку людини. У пострадянському 

просторі людина відчуває себе позбавленою цілісності, виникає нагальна 

потреба у формуванні власної ідентичності, в баченні дійсного теперішнього і 

реального майбутнього, в усвідомленні мети і смислів власного життя. 

Очевидно, все це спрямовує дослідницький інтерес до проблеми ідеалу цілісної 

людини, теорій та концепцій щодо досконалої, гармонійної й самодостатньої 

людини. Перша чверть ХХІ століття продемонструвала перемогу свободи 

наших громадян у виборі зразків соціального росту та пошуках особистого 

місця в житті. 

Людина починає більше довіряти тільки власній інтуїції – суб’єктивному 

методу осмислення себе самої, своїх прагнень, мрій та бажань, а також 

осмисленню світу. Важливим є те, що наших громадян вже не влаштовує та 

відносність істини, добра і краси, з якою доводиться стикатися в українській 

дійсності, люди прагнуть абсолютного. Але для кожної людини залишається 

таємницею її власний внутрішній світ й виникають питання: з чого складається 

моє «Я», з яких частин, як вони пов’язані одна з одною, чи можлива їх 

гармонійна єдність тощо. Виникнення інтересу людини до самої себе як 

цілісності, до таємниці осягнення самобуття ставить перед нею таку важливу 

проблему, як взаємовідношення між духовним, душевним і матеріальним. 

Аналіз цієї трихотомії, так чи інакше, допомагає людині у виборі 

магістрального шляху свого становлення, визначенні моральних орієнтирів, 

цінностей та сенсу свого життя. 

Одним із головних положень християнської релігії є те, що вибір 

духовного шляху залежить, як від людини, так і від Бога. Ще за часів апостолів 

християнське богослов’я створило великий корпус текстів про природу, 

сутність і розвиток людини. Більша частина цих текстів стосується теми устрою 

людини та інших проблем. Наприклад, Послання апостола Павла різним 
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церквам. Також богословські праці Антонія Великого «Настанови про життя у 

Христі» [18], Григорія Нисського «Про устрій людини» [121], Немесія 

Емесського «Про природу людини» [284], св. Ігнатія (Брянчанінова) «Слово 

про людину» [169], Григорія Богослова «Слово про природу людини» [118; т.1], 

арх. Кіпріана (Керна) «Антропологія св. Григорія Палами» [196], Луки (Войно-

Ясенецького) «Дух, душа і тіло» [251] та ін.  

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. Серед 

сучасних вітчизняних і зарубіжних авторів, які зверталися до вищезазначеної 

проблеми, слід назвати праці В. Бібіхіна, А. Гордієнка, В. Горського, 

Б. Ємельянова, Л. Конотоп, С. Кримського, С. Хоружого. 

Філософсько-релігієзнавчий аналіз проблеми людини дозволяє виділити 

три гранично загальних моделі людини: одномірну, двомірну і трьохмірну. 

Одномірна модель людини є достатньо простою: людина складається або з духу 

(спіритуалізм) й тоді все в людині є тільки чистою видимістю, або з матерії 

(матеріалізм) й тоді психіка людини – одна із функцій мозку. У двомірній 

моделі (дуалізм) в людині об’єднані два начала, що не виводяться одне з 

одного, йдеться про душу і плоть, де душа – це ентелехія тіла, а плоть – матерія 

тіла. Вони діють разом і, в такий спосіб, утворюють ціле (тіло). Дух у дуальній 

моделі описується як один із моментів душі: дух – це розумна душа, вища її 

частина.  

У двомірній моделі під поняттям «душевність» розуміється 

максимальний розвиток усіх якостей душі, а в душу «входять» емоції, зовнішні 

та внутрішні почуття, розум, воля, віра та інтуїція. Фактично, неможливо 

встановити, наскільки щільно душа зливається з плоттю й чи здатна вона, за 

власним бажанням, «виходити» з тіла, поставати вільним духом, насичувати 

себе змістом духовного світу. 
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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, що заважають пізнавати Бога. Знаходження духу в 

плоті – це покарання за гріх, чим гріховнішою є людина, тим неприємнішою і 

недосконалою є форма, в якій перебуває її душа.  

І навпаки, в Біблії душа і плоть – це взаємодоповнюючі аспекти 

особистості людини, що ніколи не існують одне без одного; 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, тоді така людина, фактично, нездатна 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 українських і зарубіжних дослідників. 

Водночас нові життєві реалії  ХХІ століття не тільки актуалізують проблему 

досконалої людини, а й вимагають нового прочитання християнського ідеалу 

гармонійної людини. І, в зв’язку з цим, виникає ціла низка питань: чи можливі 
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різні типи «гармонійної людини», чи рівноцінні ці типи, чи був Адам 

досконалим тощо. 

На нашу думку, непроясненим й дотепер залишаються питання, чи є 

християнська традиція у розумінні ідеалу людини моністичною і монолітною, 

чи постійно поповнюється християнська традиція множинністю 

альтернативних підходів до цієї проблеми, яким є сучасний духовний потенціал 

християнського вчення про людину, смисл та мету її життя. 

Слід зазначити, що сьогодні в українському релігієзнавстві недостатньо 

репрезентовано філософське осмислення християнського вчення про шляхи 

осягнення духовного досвіду, про можливості розгортання духовної сутності 

людини. 

Одним із ключових моментів є розрізнення абсолютної гармонійної 

досконалості Бога як повноти Буття й відносна гармонійна досконалість Адама. 

Досконалість Адама, як і його нащадків, не слід розуміти як остаточну 

завершеність та повноту, оскільки людина не є актуальною нескінченністю ні у 

фізичному, ні в ментальному, ні в духовно-творчому відношеннях.  Homo 

sapiens постійно еволюціонує і, якщо людина здатна постати відносно 

досконалою, тоді сама міра досконалості людини буде змінюватися в 

історичному плані, проходити різні еволюційні рівні. Вочевидь, досконалість 

безгріховного Адама – це тільки перша сходинка відносної досконалості та 

умовної гармонійності людини, яка еволюціонує. Можливо, існують 

різноманітні види гармонійної цілісності людини, але всі вони виступають як 

рівноцінні. 

Людина, завдяки духу, не може задовольнятися існуючими умовами 

існування і завжди порушує завіти, закони, межі, які встановлені Буттям як 

таким. Гріх завжди виступає необхідним наслідком і атрибутом свободи 

людини. Головною причиною порушення гармонії духу, душі й плоті є 

феномен людської свободи. 

У кожному соціумі, як в сучасності, так і в минулому, існують та існували 

індивіди, цілісності яких необхідно розрізняти та розподіляти за певними 

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/


 

 
 

103 

типами. Наприклад, тоталітарне суспільство обумовлює масову появу людей-

колективістів суто тоталітарної орієнтації; індивідуалістичне суспільство – 

людей з егоїстичними спрямуваннями; соціум, який руйнується – людей з 

парціальною цілісністю. Можна стверджувати, що домінанта, яка склалася, 

зміниться на протилежну для того, щоб згідно з законом заперечення 

заперечення, знову-таки з’явитися у поновленому вигляді. Масового прояву 

гармонійного типу цілісності історія людства ще не продемонструвала. У всі 

часи з’являлися тільки одиниці – гармонійні та досконалі, високо розвинуті 

люди. 

Отже, актуальним постає питання, що таке цілісність. На нашу думку, 

цілісність виступає мірою єдності цілого та його частин. Можна виділити 

тоталітарні, парціальні й соборні види цілісності. У понятті «людська 

цілісність» необхідно розрізняти: по-перше, людей тоталітарної орієнтації (як 

позитивно духовних, так і негативно духовних); по-друге, плотських людей 

тоталітарної орієнтації; по-третє, парціальних людей, цілісність яких є 

нестійкою, а плоть і дух невпевнено взаємодіють одне з одним; по-четверте, 

гармонійних людей, в яких дух, душа і тіло взаємодіють оптимально (соборно) 

та постійно. Український дослідник В. Малахов у праці «Культура і людська 

цілісність» зазначає, що «людська цілісність унеможливлює перетворення 

людини на виключно внутрішньо-культурну істоту. Опредметнюючи в культурі 

все глибші рівні змісту власної суб’єктивності, людина не може опредметнити, 

в такий спосіб, саму суб’єктивність як таку» [259, c. 89]. 

Однією з можливостей людини поєднатися з Богом і світом є 

християнська сім’я. Першою формою соціальної цілісності є патріархальна 

родина, яка виникла, за християнською традицією, через статеву 

недосконалість андрогіна Адама. Християнська родина – це тоталітарна форма 

цілісності, вона в історичному плані складалася у формах аскетичної й чернечої 

родини, в якій головним є дух, а плоть постає найбільшим гріхом, який 

необхідно спокутувати та знищувати у сфері сімейного спілкування. Важливим 

є те, що релігійний шлюб, завдяки «братській» любові, допомагає визначитися 
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в цілісності релігійної особистості через брата, друга та вийти до цілісності 

власного буття, до Бога й світу. Християнська теологія дедукує мету та смисл 

життя віруючої людини з біблійного поняття релігії як віри у можливість 

поновити священний союз із Богом, що був втрачений Адамом і Євою.  

Існують дві гіпотези, що суперечать одна одній. У першій йдеться про те, 

що на початку людської історії емерджентно з’явився прототип гармонійної 

людини, потім із неї, завдяки розподілу на окремі компоненти і через 

різноманітну рекомбінацію частин, виникли і дотепер існують всі відомі типи 

цілісності людей. Друга гіпотеза, навпаки, розглядає висхідний соборний 

генотип як вигадку чистої води і наполягає на тому, що соборної людини не 

існувало, від початку склалося все розмаїття типів людської цілісності, але 

існує можливість, що всі існуючі типи об’єднаються у масовій «надлюдині» 

нового, досконалого і гармонійного типу. Так, у християнстві XIX-XX ст. ці 

гіпотези набувають форму чотирьох альтернатив – Адам був сотворений 

недосконалим, але в майбутньому з нього розів’ється гармонійна цілісна 

людина; гармонійно-цілісної людини ніколи не існувало, тому що у родовій 

людині гріх є таким же універсальним, як добро і любов; безгрішний Адам є 

дійсним взірцем і вічним ідеалом гармонійної людини, а після гріхопадіння 

люди стали недосконалими; на найбільш глибинному й неосяжному рівні 

людського духу втілена софійна гармонія – будь-яка людина, за своєю 

духовною сутністю, є Божественним проектом ідеальної гармонійної 

особистості специфічного типу. На нашу думку, синтез цих двох альтернатив є 

можливим. Необхідно розрізняти абсолютну гармонійну досконалість Бога як 

повноти Буття і відносну гармонійну досконалість Адама, Боголюдини Ісуса 

Христа і будь-якої людини гармонійного складу.  

Діалектичний підхід надає можливості для пояснення дисгармонійного 

кенозису абсолютної субстанції та наступне відродження її гармонійної 

повноти таким універсальним принципом – нескінченне і кінечне проявляються 

одне через одне. Будь-яка людська досконалість періодично відчуває кенозис 
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(постає дисгармонійною, недосконалою тощо) для того, щоб потім знову 

відродитися у поновленій формі.  

Теоретичне ігнорування нижчої сходинки досконалості Адама у 

порівнянні з вищим рівнем «надлюдини майбутнього» (в інтерпретаціях 

К. Маркса і Ф. Ніцше) призводить до неточного твердження, що Адам був 

недосконалим, але досконалою постане людина в майбутньому. Навпаки, якщо 

переключити теоретичну увагу на релятивність (неповноту) будь-якої людської 

досконалості, можна побачити те, що безумовно гармонійної людини не було, 

вона не існує і не   існуватиме. Віртуальна гармонійна цілісність завжди є в 

сутності людини у формі або слабкої, або сильної потенції. Ось у цій рівновазі, 

що періодично виникає і знищується з різних причин, слід виявляти логічну 

основу поняття «гармонійної й цілісної людини». Порушення гармонії, при 

перевазі однієї із протилежних сутнісних сил, означає тимчасову перемогу і 

пріоритетну реалізацію в людині або духовної, душевної або плотської 

тенденцій. Очевидно, навіть, у маргіналів існує «констеляція» таких тенденцій, 

які іноді приходять до рівноваги гармонійного плану. Але у повсякденному 

житті ми бачимо в людях обмеження проявів їх багатої сутності й не можемо 

вловити миттєвостей гармонії їх віртуальної софійної цілісності. 

Щодо сутності гріхопадіння, то з численних тлумачень, найбільш 

вірогідним є таке: заборонене дерево в раю символізує право і пріоритет 

повноти Буття вирішувати питання добра і зла, замість обмеженої людини. До 

гріхопадіння людина бачила і розуміла добро і зло не самостійно, а завдяки 

поясненням Бога. Заборонений плід, який вкусили Адам і Єва, надав їм право 

самим вирішувати, що є добром, а що злом. В такий спосіб, Адам і Єва 

перебрали на себе функції Бога, спробували прирівняти себе до нескінченного 

Буття. З вченням про перворідний гріх Адама і Єви пов’язано уявлення про те, 

що весь світ (як об’єкт людського ставлення і людської творчості) є 

розколотим, аритмічним. Людина порушила гармонію своєї внутрішньої 

організації і, в такий спосіб, втратила вроджений дар до істинно-досконалого 

творення ідей і речей.  
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Головною причиною гріхопадіння є «входження» в Адама «Духу 

Божого», у феномені його свободи. Людина виступає унікальною цілісністю, 

яка, завдяки цьому духу, не може задовольнятися наявними умовами існування 

і повсякчасно переступає через встановлені закони, завіти, канони, межі. 

Перехід духу людини за встановлені межі означає порушення гармонії духу, 

душі й плоті, а повернення поновленого духу у встановлені межі – це 

відродження цілісності людини у певній новій якості. Адам і Єва, які були 

сотворені вільними істотами, не могли не согрішити і гріх виступає наслідком і 

атрибутом свободи людини.  

Важливим є те, що в християнській традиції існують два пояснення щодо 

статевої недосконалості людства. По-перше, йдеться про те, що праотець 

людства був гармонійно-цілісним андрогіном і через гріхопадіння розпався на 

дві протилежні статі. Поновити статеву гармонію у кожній людині може тільки 

Бог, коли, після кінця світу, відбудеться воскресіння всіх померлих. Друге 

пояснення полягає в тому, що основою для нього є уявлення про цілісність 

людства як гармонійної рівноваги від початку відокремлених статей. Бог одразу 

«заклав» розподіл людей за їх статтю і розмноження через шлюб. Гріхопадіння 

підкорило Адама і Єву гріховним бажанням, проте чоловіки і жінки здатні 

повернутися до вихідної гармонії через просвітлення власної плоті.  

Одним із важливих підходів до цього питання є гностичний. Гностики 

розвинули «сильний» варіант ідеї андрогіну у формі концепції метафізичного 

маскулінізму – андрогін є такою чоловіче-жіночою одноприродною істотою, в 

якій «жіночий план» репрезентовано тільки невеликою частиною тіла – ребром. 

Отже, людина має чоловічу стать, а жінка є принципово частковою і похідною 

від чоловічої тотальності. Доволі поширеним є також «слабкий» варіант ідеї 

асиметрії чоловічого і жіночого – у порушенні висхідної гармонійної статевої 

рівноваги повинна Єва, тому Бог і перевів її у слабку стать та полишив 

безпосередньої пов’язаності з Богом. До ХІХ століття природу статевого 

диморфізму виводили з біологічних і психофізіологічних особливостей 

чоловіків і жінок. Особливо популярними були вчення та теорії щодо 
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соціальної ієрархії статей з переважаючим значенням чоловіків (Платон, 

Аристотель, І. Кант, І.-Г. Фіхте, Гегель, А. Шопенгауер, Ф. Ніцше). Тільки на 

межі ХІХ-ХХ ст. у філософській думці Сходу і Заходу обґрунтовується 

необхідність взаєморозуміння, взаємоповаги та рівності між чоловіком і 

жінкою. 

Християнська традиція 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 будуть любити та 

славити його. Тому в християнській традиції людина «відбудеться», тобто 

постане духовною істотою, якщо тільки буде служити Богу. Людина – це 

тріада, і тому її завданням є славити Бога і духом, і душею, і тілом.  

Християнство наголошує, що сам процес становлення релігійної 

цілісності людини є піднесенням від первісного рівня духовного «дєланія» 

(«роблення») (релігійної освіти і виховання) через стадію накопичення 

духовного досвіду й, нарешті, 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, одні з них 

спрямовані на стабілізацію існуючих взірців цілісності життя, а інші – на їх 

перетворення, заміну або знищення. Сам сенс життя виступає процесом, що 

формує ідеали та містить у собі осмислення життя, підведення збудованого 

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 

завершилися, та вибору нової стадії гармонійного життя. Слід підкреслити, що 

сенс життя водночас є проективним і ретроспективним. Формами надання 
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смислу слугують особливі мовні матриці, що походять від несвідомих 

архетипів. 
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2.2. «Ідея людини» у вченнях отців церкви 

Проблеми релігії і віри, творчості і культури, цінностей і моралі можуть, 

явно чи приховано, існувати у різних сферах життєдіяльності людей. Питання 

цілісного розвитку людини, соціуму, духовності, культури загалом 

розглядаються сьогодні не лише в системі наукових понять і категорій. 

Багатоплановість дослідження таких значущих феноменів людського життя, як 

культура і творчість вимагає постійного розширення кола джерел, 

концептуальних підходів, методів, зокрема й філософсько-релігієзнавчих, з 

метою подолання тих розходжень між теорією й дійсністю, що виникають у 

процесі пізнання.  

Для філософії й релігієзнавства головними є питання, якими 

світоглядними засадами, світськими і релігійними, визначаються образи та 

поняття людини, якими є причини виникнення подібних образів та понять, як 

відбувається перехід від одних образів й понять про людину до нових, в яких 

культурах і за яких умов є можливим їх конструювання з метою зробити їх 

легітимними і перетворити на джерело прогнозованих змін у культурі. 

На нашу думку, східнохристиянська патристика містить у собі важливі 

положення для цілісного розуміння людини, розширює обрії онтологічного, 

гносеологічного, антропологічного, аксіологічного та інших підходів до таких 

галузей її життєдіяльності, як культура і творчість. 

Отже, для глибшого і всебічного розуміння антропологічних ідей 

православного віровчення, необхідним стає розкриття деяких підходів отців 

церкви до проблеми людини. 

Ще старогрецька філософія обґрунтувала положення про те, що буття 

відповідає законам розуму і законам душевно-духовного світу. Емоції і розум 

людини можуть проникати до буття, тому що буття містить у собі як душевно-

духовне, так і розум. Буття як поєднання душі й розуму, відповідає цілісній 

людяності, буття є людяним, Бог теж є людяним. Тільки тому і постає 

можливим пізнання буття, пізнання Бога. Без такої відповідності людині, 

пізнання глибинності буття стало би неможливим. Це зворотний бік релігійного 
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вчення про «Богоподібність». Відповідність буття і Бога – людина виступає як 

істина, яку побачили знизу, але яка зверху відкривається як створення Богом 

людини «за образом та подобою». Людина – не тільки «мікрокосм» (видатний 

український філософ Григорій Сковорода), а й «мікро-теос», тобто «мікро – 

Бог». Людина пізнає себе, тоді вона пізнає й Бога.  

Слід зазначити, що саме початок минулого століття вирізняється 

домінуванням гегелівської та неокантіанської концепцій, теоретичні здобутки 

яких залишаються актуальними й понині для методологічних засад 

релігієзнавчих досліджень. Проте в сучасному вітчизняному релігієзнавстві 

очевидним є й те, що ці підходи вже не можуть поставати достатньою 

теоретичною основою для аналізу таких концептів, як «людина», «віра», 

«каяття», «вічність», «релігійне піднесення» тощо. Дані поняття є 

першорядними для самоідентифікації людини, для визначення її місця в світі, 

сенсу життя в спільноті та суспільстві. Будь-яку людину, завжди хвилював і 

хвилює шлях її життя, час її мрій, думок та сподівань. Осмислення того, якою є 

людина, особистість, особа, турбує й людство, його прагнення – це осмислити 

буття цілісно, в гармонії та русі до майбутнього. 

Поняття «культурної творчості» та «цінності» у східнохристиянській 

патристиці аналізується в контексті догматично-креаційного положення про 

світ і людину. Український філософ М. В. Попов у праці «Аксіологія і цінності» 

наголошує: «Основними поняттями теорії цінностей, як свідчить історія її 

формування, є: оцінка й оцінююче відношення (судження), суб'єкт і об'єкт 

оцінки, значення, цінність і ціннісне відношення (судження), типологія 

цінностей, ціннісні норми та ідеали. Соціальна система цінностей (або ієрархія 

цінностей), діалектика цінностей, ціннісні функції… Поняття «цінностей» 

відіграє визначальну, ключову роль у формуванні психологічних механізмів 

цілепокладання і належності у людській діяльності, вони стають одним із 

засобів «подолання» наявного життєвого стану заради ціннісно-обґрунтованих 

цілей майбутнього, реальних чи можливих, байдуже. Саме цьому поняття 

«цінності» завдячує своїм метафізичним, філософським статусом щодо світу 
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людського буття, його пізнання і перетворення» [314, c. 55 – 56]. Слід 

погодитися з положенням філософа, що всі цінності мають метафізичний 

характер, й безперечно, це стосується і релігійних цінностей. Людина, у працях 

представників східнохристиянської патристики, є істотою творчою, при цьому 

її творчість виступає  особистісним вчинком, що розриває повсякденність та 

визначає шлях та стратегію внутрішнього розвитку.  

Особливо значимим є те, що в цілому християнська традиція розрізняє 

поняття людина як «особистість» і як «індивід». Наголошується, що 

особистість є відображенням Божественного: «Особистість є відображенням 

Божественної Особистості, творінням Божим, а не тільки породженням роду. 

Особистість духовна і належить передусім духовному світові. Це вища цінність 

духовного буття» [5, с.238]. Йдеться про метафізичний початок у людині, який 

є стрижнем її суб’єктивності, та творчості.  

Наприклад, Немезій Емесський наслідує Аристотеля і розподіляє душу 

людини на дві частини: розумну (λογικόν) і нерозумну (ἄλογον). Автор у праці 

«Про природу людини» стверджує, що нерозумна душа теж має свої складові – 

по-перше, таку, яка підкоряється розуму, й по-друге, таку, яка розуму не 

підкоряється [284, с.75]. Водночас частина нерозумної душі, яка підкоряється 

розуму, розподіляється на дві головні сили: чуттєво-бажану (τὸ ε̕πιθυμητικόν) і 

афективну або емоційну (τὸ θυμικόν) [284, с.76].  

Друга частина нерозумної душі, яка не підкоряється розуму, містить у 

собі початки всіх фізіологічних сил живого організму: 1) такий початок, який 

насичує організм; 2) початок, що пульсує; 3) сперматичний початок [284, с.90]. 

Чуттєво-бажана та емоційні частини тісно пов’язані з поняттям «пристрасть» 

(πάθος) [284, с.96], яке є для них родовим. Серед підвидів пристрасного початку 

автор виділяє ще два: жадання (ἐ̓̓̓̓̓
̓̓̓
πιθυμία) або прагнення того, чого не вистачає, 

прагнення до насолоди будь-якими шляхами, засобами і гнів (θύμος), що 

виступає знаряддям розуму. Ці сили проявляються в недосконалій природі 

людини, їх прояви є негативними, згубними, якщо вони звільняються від сили 

розуму. Таким чином, жадання постає гріховною насолодою [284, с.81 – 82], а 
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гнів – злобою та ненавистю [284, с.89]. Бог закликає нерозумну частину душі 

людини підкорятися розуму.  

Всі пристрасті людини, вже розпочинаючи з IV ст., було класифіковано 

давньою християнською писемною аскетичною традицією у вигляді восьми 

складових, які є підвидами різних проявів гріховності людини. Вісім 

пристрастей людини, які деструктують її Божественну природу це: 

обжерливість (γαστριμαργία), блуд (πορνεία), сріблолюбство (φιλαργυρία), гнів 

(θύμος), смуток (λύπη), зневіра (ἀκηδία), марнославство (κενοδοξία), гординя 

(ὑπερηφανία). Святоотцівська традиція розділяє ці пристрасті на тілесні й 

душевні, але при цьому наполягає, що в природі людини ініціює ці пристрасті 

сама людська душа (дух). Так, Григорій Палама зазначає, що «дух наш – це 

джерело всілякої пристрасті…» [124; с.155]. Максим Сповідник вважає, що 

«пристрасть є саме неприродним рухом душі» [256, с.109]. Тобто, будь-яка 

пристрасть порушує задум Бога щодо душі людини, і щодо її тіла.  

Первинний задум Бога – це зробити людину вільною від пристрастей.   

Російський дослідник-патролог Ф.Владимирський узагальнює це положення 

святоотцівської спадщини так: «Душа сама по собі, за своєю Богоподібною 

природою, не є пристрасною ἀπαθής (Ісак Сирін, Григорій Нисський, Іоанн 

Златоуст, Мелетій та ін.), так що «пристрасті не є приналежними їй» (Григорій 

Нисський, Іоанн Златоуст, Ісак Сирін, Ілля Критський та ін.). Звідси зрозуміло, 

що «πάθος» є чимось «анти природним», ненормальним, таким, яке приходить у 

душу людини із зовнішнього світу (Ісак Сирін, Макарій Великий, Ілля 

Критський…); вона – «хвороба душі» й до того ж – випадкова (Василь 

Великий, Ісак Сирін та ін.» [94, с.439]. У патристичній антропології уявлення 

про людину, якості її душі та тіла посідали центральне місце. Особлива увага 

приділялася дослідженню душі, що мало не тільки теоретичне, а й практично-

моральне значення. У теоретичному плані дослідження душі було одним із 

шляхів Богопізнання, оскільки душа вважалася образом Бога в людині. З 

іншого боку, пізнання людини як мікрокосмосу було ґрунтом для пізнання 

Всесвіту. Великого значення набуло і морально-практичне дослідження душі. 
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Знання природи душі було необхідною умовою істинного розуміння мети та 

смислу людського життя, а також мало вирішальне значення для вироблення 

етичних принципів, пасторської та педагогічної діяльності. 

Слід зазначити, що в працях християнських богословів виділяються три 

головні стани людської природи – первинний стан (райський), природа людини 

після гріхопадіння, тобто її сучасний стан і поновлена природа після 

воскресіння у раю. При цьому, гріхопадіння є певною межею, що трагічно 

змінило життя людини, її перебування на Землі. 

Максим Сповідник розглядає первинний стан людини в зв’язку з 

поновленим типом людської природи, який був явлений у Христі. Другою 

ідеєю, яка була висхідною у нього щодо положень про первинну природу 

людини, є ідея обоження. На думку Максима Сповідника, оскільки людина 

була покликана від початку об’єднати все творене буття з Богом, то в її природі 

мали місце зачатки для реалізації цього Божественного задуму.  

Принципово важливим є утвердження мислителем єдності людської 

природи в її первинному вигляді, навіть, розподіл на чоловічу і жіночу стать не 

розглядався ним як перешкода. Такий підхід є дуже важливим в зв’язку з темою 

нашого дослідження, оскільки таке розуміння людської природи наголошувало, 

насамперед, на її цілісності. Після гріхопадіння людина втратила здатність 

реалізовувати Божественний задум й відтоді вже не могла здійснювати та 

реалізовувати своє призначення – об’єднувати творіння. Але 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 задум Бога про обоження тварі й людини, поновив природу 

людини. Саме звідси принципово важливим було для Максима Сповідника 

обґрунтування повноти людської природи у Христі, оскільки тільки в цьому 

випадку може бути поновлена вся людська природа. У такому підході 

розкривається непримиримість Максима Сповідника з монофелітською єрессю, 

яка применшувала людську волю Христа і, в такий спосіб, підривала 
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можливість дійсно повного поновлення людської природи, наслідком чого й 

був порятунок людини. Після поновлення Христом людської природи і для 

самих людей виникла можливість здійснити Божественний задум. Особливу 

увагу привертає також вчення мислителя про апокатастасіс. Слід підкреслити, 

що Максим Сповідник не був першим мислителем в обґрунтуванні цього 

вчення, воно мало своє детальне висвітлення в працях Климента 

Олександрійського, а потім у працях Оригена і Григорія Нисського. 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. Інтерпретація Максимом Сповідником 

апокатастасісу розглядається, як правило, у порівнянні з тлумаченнями 

Оригена і Григорія Нисського.  

На нашу думку, тексти самого Максима Сповідника надають можливість 

розкрити декілька смислів, які автор вкладає в термін «апокатастасіс». 

Апокатастасіс розглядається ним у двох смислах. По-перше, йдеться про 

поновлення людини в існуючому про неї Божественному задумі, в її іпостасній 

свободі від гріху й по-друге, поновлення людини в бутті, поновлення її 

природи. Так, у першому випадку, апокатастасіс постане можливим тільки для 

тих людей, які прожили своє життя у відповідності до власного логосу. Але, 

окрім праведників, які самостійно реалізовували власний порятунок, будуть й 

ті, хто через власну гріховність, постане вічним мучеником.  

Окрім того, Максим Сповідник наводить і тлумачення апокатастасісу 

Григорієм Нисським як поновлення природи всього людства після другого 

Пришестя, але стверджувати, що це було і його думкою, доволі важко.  

Оскільки Максим Сповідник вважав, що в кінці часів все творіння 

постане співпричетним Богові в обоженні, тоді логічним постає й висновок про 

всезагальний апокатастасіс – поновлення природи всього творіння, в тому числі 

й природи грішників. На думку мислителя, грішники, які не прожили своє 

життя у відповідності до власної природи, також будуть поєднані з Богом, але 

таке поєднання буде мукою, що неможливо виразити словами.  
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Таким чином, Максим Сповідник у есхатологічній перспективі 

затверджує всезагальне поновлення єдиної людської природи у всіх її 

іпостасях. Умовою такого поновлення постане реалізація в кожній конкретній 

людині Богоподібності, яка закладена в ній і яка буде виражатися в досягненні 

цієї Богоподібності, обоженні. 

Важливим є також те, що питання пізнання посідали важливе місце у 

працях отців церкви, тому що прагнення до пізнання Бога є одним із обов’язків 

християнина. Значущість пізнання аналізувалася отцями церкви у двох 

аспектах – теоретичному і морально-практичному. Розробка теорії 

Богопізнання, тобто теології у вузькому значенні цього слова, вимагала й 

розробки таких проблем, як пізнавальні можливості людини, джерела і межі 

людського пізнання, умови істинного знання людини. 

У вченні про пізнання Максима Сповідника можна виділити два підходи 

– онтологічний і догматичний. Під «догматичним» слід розуміти традиційний 

для східного християнства розподіл на апофатичне (негативне) і катафатичне 

(позитивне) богослов’я. Така подвійність передбачає, що, з одного боку, Бога 

неможливо пізнати в Його сутності, а з іншого боку – що Бога можна пізнати 

завдяки Його проявам у світі у вигляді ідей-логосів, які є основою твореного 

буття. Онтологічним підґрунтям вчення про пізнання Максима Сповідника є 

вчення про єдність і неподільність двох світів – чуттєвого і умоглядного.  

Аналіз гносеології Максима Сповідника показує, що термінологія, яка 

використовується для описування пізнання була структурована ним, виходячи з 

його антропологічних положень, а також співвіднесена з двома головними 

складовими людської природи, що беруть участь у пізнанні – розумом і 

почуттями. Критеріями співвіднесення стали такі елементи чуттєвого і 

розумового пізнання, як рівні пізнання, способи пізнання, спрямованість 

пізнання і його результат – об’єктивізація знання. 

Важливо зазначити, що Максим Сповідник неоднозначно інтерпретував 

чуттєве пізнання, він припускав, при певних умовах, перенесення споглядання, 

завдяки почуттям, на умоглядний світ. Споглядання завдяки розуму відіграє 
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першочергову роль і має три рівні – природне споглядання, відання і 

невмируще відання, що співвідноситься з етапами аскетичного досвіду – 

практичним, природним спогляданням і таємничим богослов’ям.  

Максим Сповідник ідеалом християнського життя виділяє «абсолютну 

безпристрасність, яка знищує будь-яке мислення духу, яке є пристрасним та 

позбавленим світла» [255, с.179-180]. На думку Симеона Нового Богослова 

безпристрасність – це те, «коли хтось не тільки не діє згідно з примхами 

пристрастей, а й не може помислити самого бажання» [337, с.52].  

І ось тут виникає важливе питання: чи залишається в святоотцівській 

традиції місце для пристрасті чи повинна бути повна безпристрасність як 

непорушність безгріховного і безпристрасного теозису? На думку 

представників святоотцівської традиції, існує реальна можливість такого 

теозису пристрасної сили в людській природі. Така можливість ґрунтується на 

тому, що безпристрасність не слід розуміти як пригноблення пристрасного 

початку в людині. Навпаки, безпристрасність – не означає пасивності, 

бездіяльності, не означає знищення пристрасної сили нерозумної частини душі, 

а навпаки – це її найвища та найкраща гранична енергійна активність, яка 

реалізується нею у відповідності до Божественного задуму про природу 

людини. У тексті праці Григорія Палами наголошується, що не 

безпристрасність – це не «стан омертвіння пристрасної частини душі», а «стан 

її діяльності, яка спрямована до кращого, коли пристрасна частина повністю 

відволіклася від злих справ та звернулася до добрих, утратила  дурні якості та 

збагатилася благими» і коли «пристрасна частина душі змінилася, освятилася, 

але не умертвилася» [123, с.164].  

Тоді виникає наступне закономірне питання: куди саме прагне така 

освячена благодаттю «безпристрасна пристрасть». На думку Григорія Палами 

такий пристрасний початок повністю прагне Божественної любові: 

«Безпристрасність – це не омертвіння пристрасної сили душі, а її спрямованість 

від гіршого до кращого та її дія у Божественному стані, коли вона повністю 

відвертається від дурного і звертається до прекрасного; і безпристрасний для 
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нас той, хто позбавився дурних станів і збагатився добрими… Зловживання 

силами душі породжує страшні пристрасті, як зловживання пізнанням сущого 

перетворює мудрість на божевілля; але якщо людина буде використовувати їх 

по-доброму, то через пізнання сущого прийде до Богопізнання, а через 

пристрасну здатність душі, яка прагне до тієї мети, для якої вона сотворена 

Богом, отримає чесноти… Цього досягне, говорю, не той, хто їх умертвляє, 

тому що він тоді постане байдужим і нерухомим для Божественних якостей і 

станів, а той, хто підкорить собі пристрасну силу в такий спосіб, щоб вона 

підкоряючись розуму, своєму природному главі й слухняно рухаючись до Бога, 

вона завдяки безперестанній пам’яті Божій закріпила для себе Божественне 

налаштування і піднеслася до вищого стану, тобто до любові до Бога…» [123, 

с.178].  

На думку отців церкви, така «свята пристрасність» гармонізує буття 

нерозумної частини душі, а також змінює спосіб життя людини. Раніше тіло 

ініціювало пристрасті, а завдяки любові до Бога, наголошує Григорій Палама, 

тепер воно, як і душа, бере участь у перетворенні людини [123, с.164]. Отже, 

безпристрасність виступає як справжня і свята енергія пристрасного начала, яке 

подолало владу гріховності. Це й є шлях до Бога, до стягання Царства 

Небесного. Важливим є те, що такий підхід дозволяє Максиму Сповіднику, як 

це не парадоксально, гранично наблизити і навіть, ототожнити поняття 

«пристрасть» і «обоження». Пристрасть постає перебуванням у стані обоження 

– такий містичний образ створює Максим Сповідник. Поняття «пристрасть», на 

його думку, у своєму вищому позитивному сенсі, може одночасно розкривати 

дві, взаємопов’язані поміж собою, реалії містичного життя. Тут – і відчуття та 

переживання великого Божественного дару – стану обоження (теозису), і 

водночас – людська природно-енергійна здатність душі, яка очистилася від 

гріховності, відповісти на цей подарунок, прийняти його і піднестися до нього.  

Сам термін «пристрасть» («πάθος») означає і діяльність нерозумної 

частини душі, що підкоряється розуму, і витримування чогось. Максим 

Сповідник у «7-й труднощі» нібито об’єднує ці два значення поняття 
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«пристрасть»: «Що для гідних може бути вищим, ніж обоження, у якому Бог, 

який об’єднується з тими, хто постав богами, створює за благістю усе Своїм» й 

розкриває такі символічні найменування такого перебування душі у стані 

обоження («радість», «задоволення»), зокрема й безпосередньо називає цей 

стан «пристрастю» [254, с.167]. У такому стані пристрасті-обоження як певного 

дару Богобачення, Максим Сповідник виділяє дві характеристики – з одного 

боку, «витримування» цього стану душею, на яку впливає та підносить до Бога 

саме Божественна благодать, а з іншого боку – «здатність до несамовитості» 

виявляється неможливою без непристрасності, вона повинна супроводжуватися 

нею [254, с.160]. В такий спосіб, пристрасть на думку мислителя, це водночас і 

«витримування» обоження, тобто розуміння пристрасті саме як необхідності 

існування витримки, а також пристрасне, радісне і любовне входження душі 

людини до обоження – її власна діяльна і пристрасна природно-енергійна 

спрямованість, що розкриває друге значення поняття «пристрасть». 

Отже, можна говорити, що Максим Сповідник, фактично, поєднує два 

значення поняття «пристрасть», вони зливаються, синтезуються в описуванні 

пристрасного любовного союзу Творця та його творіння. Творець і його 

творіння енергійно прагнуть одне одного: Творець надає Благодать, а людина 

пристрасно шукає цю Благодать для власного обоження. 

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 рятувального Божественного задуму про людину; 

завдяки зміні прагнення  природної енергійної пристрасті з мирських 

задоволень та прихильностей до прагнення вічних небесних благ.  

При цьому пристрасна сила душі, завдяки енергіям безпристрасних 

пристрастей, прагненням жадання, перетвореного у Божественну пристрасть і 

гнівом, що перетворився у Божественну любов, постає покликаною та здатною 
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до втілення своєї вищої мети – діяльного піднесення до Бога, до вищих вершин 

тезису. Це виявляється можливим завдяки тому, що саме ця пристрасна сила, на 

думку Григорія Палами, «й є тим у душі, що здатне любити» [123, с.182]. 

Такий підхід до розуміння людини надає можливість для створення 

онтологічної основи для побудови таких гуманітарних моделей, опора на які, 

дає дослідникам можливості переосмислення у перспективі певних ціннісних 

установок, термінологічних схем та ін. Подібне переосмислення дозволяє не 

тільки виділити магічні та окультні елементи, що не сприймаються 

християнством, а й визначити найбільш цінні 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 

проблему людини як вільну та відкриту особистість, що має головне 

призначення – ввести у міжособистісне спілкування весь світ та нести 

особистісну відповідальність за себе і цей світ перед Богом та людьми. 

Окрім того, святоотцівська традиція розглядає творчість як особистісний 

вчинок людини, як такий, що розриває повсякденність і визначає головну мету 

людини – піднесення до Бога. При цьому, особистість виступає надприродним, 

метафізичним початком в людині, особистість є стрижнем людини і суб’єктом 

творчої діяльності й культури. 

У межах креаційного підходу культура висвітлювалася як енергія дії або 

Божественна благодать, що є джерелом, першопочатком сотвореного світу, 

який перетворює людина. Творча Божественна енергія сприймається 

особистістю, яка вільно визначається у своєму ставленні до неї. В такий спосіб, 

утворюються два культурних середовища, які є різними, але 

взаємопов’язаними. У візантійсько-християнському світогляді культура є 

природною якістю людини, а творчість характеризується отцями церкви як 

приналежність до свободи. Творча енергія у контексті патристики має не тільки 

феноменологічну характеристику, але й онтологічну та гносеологічну. Зовнішні 

і внутрішні культурно-пізнавальні вектори відрізняються своїми можливостями 
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і спрямованістю. Зовнішні мають своїм вінцем символ, а внутрішні – моральне 

вдосконалення або обоження. 

Православ'я, за своєю природою, є аскетичним. Не дивно, що в 

дореволюційній Росії аскетизм і аскетична спадщина були досліджені 

достатньо ґрунтовно. Неодноразово перекладалися твори отців церкви і 

найвідоміших богословів із християнської аскези. Друкувалося багато 

літератури, яка була присвячена православним старцям. У численних 

дослідженнях підкреслювалося, що аскетизм, ні в якій мірі, не зводиться до 

чернецтва, до постів й до будь-якого іншого обмеження плотського життя, а 

має ширше значення, він є основою, яка визначає поведінку християн у світі, 

ставлення людини до самої себе, інших людей, соціуму в цілому. Серед 

найбільш авторитетних праць, присвячених аскетизму, написаних до революції, 

слід виділити наступні: «Аскетизм за православно-християнським вченням» 

С. М. Заріна [157], «Християнська чеснота цнотливості та чистоти за вченням 

святих отців і подвижників Православної Церкви» Г. І. Шиманського [446], 

«Сенс християнського подвигу» архієпископа Феодора (Поздеєвського) [304], 

«Про значення християнського подвижництва в минулому та сьогоденні» 

В. Кожевникова [198], «Догматичні основи християнського аскетизму» 

П. Пономарева [313]. 

У радянські часи вивчення аскетичної традиції, як і, в цілому, 

православної думки, було практично перервано. Лише з початку 1990-х років 

знову з'являються праці, що присвячені дослідженню аскетизму. Втім як 

дореволюційні роботи, так і написані в наш час, присвячені, як правило, 

богословській проблематиці. У них висвітлюються богословські основи і 

богословська природа аскетизму. Одне з небагатьох виключень – роботи 

С. Хоружого, перш за все, книги «Диптих безмовності» [428] і «До 

феноменології аскези» [430], в яких дається філософський підхід до осмислення 

та розкриття головних положень християнської аскетики. У них християнський 

аскетизм розуміється в термінах феноменології та екзистенціалізму. 

С. Хоружий розглядає аскетизм як православну філософію буття людини в 
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світі. Так, у статті «Православно-аскетична антропологія і криза сучасної 

людини» вчений зазначає: «Аскетична наука про людину є антропологією 

динамічного та енергійного типу: вона розглядає існування людини, яка веде 

подвижницьке життя, як практику або процес строго спрямованої ауто 

трансформації, що людина робить над сукупністю, або конфігурацією, усіх 

своїх енергій – духовних, душевних і тілесних… ісихастська антропологія – 

енергійна: вона не міркує про склад людини, її сутності та субстанції, а 

практично працює з людськими енергіями. Людина для неї – енергійне 

утворення, сукупність різнорідних імпульсів, помислів, волінь, і вона 

перевлаштовує цю сукупність певним унікальним, строго цілеспрямованим 

способом» [431, c.161]. 

Про соціальні погляди в російському православ'ї можна дізнатися  і з 

праць, присвячених становищу церкви в російському суспільстві, взаєминах 

між церквою і державою, інтелігенцією. В останні роки вийшли праці: 

С. О. Фірсової «Російська Церква: напередодні змін (1890-1918 рр.)» [410], 

Т. Г.  Леонтієвої «Віра і поступ: православне сільське духовенство Росії в 

другій половині XIX - початку XX ст.» [237] та ін. Однак вони, на нашу думку, 

присвячені, головним чином, реконструкції подій, історичних процесів, 

тенденцій. Соціальні погляди, поширені в той час у православному середовищі, 

подаються в контексті цієї реконструкції, епізодично і фрагментарно. 

Дотепер соціальні погляди різних представників  російського православ'я 

в їх цілісності, а також православна критика культури і суспільних тенденцій, 

не ставали предметом дослідження. Якщо на них і посилалися, то, в основному, 

для того, щоб підтвердити і продемонструвати процеси, які відбувалися з 

російською церквою в мінливих умовах. В такий спосіб, погляди церкви на 

суспільство і культуру, виявлялися не більш, ніж реакцією на зовнішні події. 

При цьому внутрішні, світоглядні, власне православні підстави подібних 

поглядів залишалися нерозкритими. Це створювало враження, що церква не має 

жодних передумов, що ґрунтуються на віровченні й традиціях, на внутрішніх 

джерелах, для визначення свого ставлення до оточуючого її соціального світу. 
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У гуманітарних науках склалися три підходи у тлумаченні терміна 

«формування особистості». По-перше, йдеться про необхідність зміни 

особистості та її внутрішніх характеристик, розвиток рівня її соціалізації. По-

друге, виділяється змістовне наповнення та збагачення особистості, де 

формування усвідомлюється як результат розвитку особистості в процесі 

цілепокладання. По-третє, формування особистості розглядається як результат 

стихійного впливу на неї оточуючого середовища. 

На нашу думку, всі три підходи  характеризують різнопланові аспекти 

формування людини в конкретній соціальній традиції. Соціалізація є частиною 

культури і життєдіяльності. В історичному плані культура передує соціалізації, 

але в процесі онтогенези особистості соціалізація виступає як наслідок 

культури, формує особистісну культуру та її активність. 

Слід також наголосити на особливій ролі менталітету, у відповідності до 

природи людини – загальнолюдської, культурно-типової, у формуванні 

особистості як основи цього процесу, що є конструктивно можливим тільки 

всередині культурно-типової соціальної традиції. Основою вітчизняної традиції 

процесу формування особистості слід виділити культурно-типову духовність у 

конкретній культурі. 

Духовність виступає основою для визначення мети людського життя, 

цілей життєдіяльності людини й водночас духовність сама є ціллю. На жаль, 

система культурних цінностей, яка функціонує в Україні й дотепер ігнорує такі 

поняття, як «духовність», «дух», «душа» та ін. Духовність неможливо звести до 

релігії та віри – поруч із уявленнями про віруючу людину, вона містить у собі 

само-ідентифікацію, саморозвиток і самоактуалізацію, самопізнання людини в 

системі «Я - Ми», рефлексію щодо форми та ідеалу життя, а також моральні 

цінності, які повинні реалізовуватися у відповідності до української культурної 

традиції. 

Основою для гармонії релігійних, моральних, соціальних структур 

свідомості людини є ті антропологічні засади, що розроблені у Святому Письмі. 

Сутність православного вчення – це прагнення щодо формування людини не 

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/


 

 
 

123 

стільки нормативної, скільки Богоосвяченої, яка самоактуалізується та має чіткі 

уявлення про межі добра і зла, яка реалізує істину піднесення до Бога. 

Продовженням традицій Святого Письма є святоотцівська традиція Візантії, яка 

є підґрунтям для православної релігії. У ціннісному сенсі в межах цієї традиції 

формується любов людини до Бога, до себе самої, до ближніх. І такий підхід не 

виключає цінність істини, свободи, самоорганізації.  

Слід зазначити, що у візантійській традиції особливо виділяється вчення 

Іоанна Златоуста. На його думку, центром соціально-релігійного та історичного 

життя є ідея Христа про життя та мислення; ставлення до власності як до 

засобу, а не як до мети життя; критика влади; ідея гріховності священства і 

критика церкви за її мирські прихильності. Святитель Іоанн Златоуст 

затверджує традицію формування Боголюдини, при запереченні людини-бога. 

Іоанн Златоуст народився в Антіохії-на-Оронті, столиці Сирії. Антіохія 

була найкрасивішим містом, її називали «царицею Сходу». Вона була 

синтезатором східних і західних духовно-культурних цінностей, а так зване 

«антіохійське християнство» стає модою для аристократів. Антіохія пишалася 

своєю духовною спадщиною, яку вона отримала від апостольських часів. Так, 

саме тут послідовники Христа вперше стали називатися християнами [Діян. 11: 

26]. Факт приналежності Антіохії до християнства підтверджується 

історичними свідоцтвами, зокрема, оповідями церковних істориків про часи 

правління імператора Юліана Відступника (361 – 363 рр.). 

У проповідях Іоанна Златоуста можна побачити культуру тогочасного 

суспільства, з її релігійними, моральними та повсякденними складовими. 

З того часу, як відбулося набуття християнством громадянських прав, що 

були затверджені Міланським едиктом Костянтина Великого, як тільки 

християнство було проголошено пануючою релігією і його прибічниками стали 

імператор, язичники і, навіть, іудеї, розпочався масовий перехід у 

християнство. У багатьох випадках це відбувалося за суто земними і 

практичними інтересами. Зрозумілим є те, що такі християни жили і мислили за 

своїми попередніми законами, а в християнстві задовольнялися тільки 
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зовнішніми правилами. На думку відомого духовного письменника 

Ф. Неандера, яку він висвітлює в праці «Життя Христа», «Златоуст бачив, що у 

більшості випадків для поширення прикмет та використання різних захисних 

засобів слугує не тільки звичка та сліпе наслідування вже тих звичаїв, що 

встановилися, а й більше того – антихристиянські поняття про долю, 

язичницьку віру в фаталізм та неподолану силу демонічного впливу» [503, 

с.340]. Як це відбувалося у давнині, так і в Середньовіччі, положення Златоуста 

не були зосереджені в спеціальних трактатах, а розсіяні в його величезній 

духовній спадщині. 

У центрі світоглядної системи Іоанна Златоуста знаходиться людина як 

образ та подоба Бога. Бог надав людині «природний», тобто моральний закон. 

Виникає питання: що таке природний закон? Йдеться про те, що Бог надав 

людині совість – як сумісну звістку для Бога і людини про те, що є зло, а що є 

добро. Це знання є вродженим знанням, знанням від Бога. Нам не треба вчити, 

що вбивство – це зло, це відомо від початку. Людину, її сутність визначено у 

Святому Письмі, людина є не тільки такою, яка має руки і ноги людські, але 

вона має розум, гідність та благочестя [178, с.233]. 

Коли Іоанн Златоуст характеризує розум людини, красу людського тіла, 

то це перетворюється у нього в гімн людині й Творцю: «Цю істоту (людину) 

невелику, величиною у три ліктя і настільки ж малою в тілесній силі, в 

порівнянні з безмовними тваринами, Він створив найвеличнішою перед усіма 

завдяки здатності розуму, подарував їй розумну душу, що й слугує знаком 

найвеличнішої пошани. За допомогою цієї здатності людина побудувала міста, 

подолала епідемії, обробила землю, винайшла численні мистецтва, постала 

господарем найжорстокіших тварин, і – що найважливіше та найголовніше – 

пізнала свого Творця Бога… Вона єдина з видимих тварей молиться Богові, їй 

одній надані одкровення, пізнала багато таємничого, навчилася небесному; для 

неї земля, для неї небо, для неї сонце та зірки, для неї течія місяця, зміни у порі 

року та різноманіття погоди, для неї ростуть плоди, рослини і багато тварин, 

для неї день і ніч; для неї послані апостоли та пророки; для неї часто 
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направляються янголи» [178, с.233]. Основою гуманізму Іоанна Златоуста є 

християнське розуміння любові. Будь-яка людина, навіть раб, на думку 

мислителя, є такою істотою, яку любить Бог. «Раб» і «вільна людина» – це 

тільки назви, але всі люди є богоугодними. 

Погляди Іоанна Златоуста на тогочасну культуру були обумовлені 

постійним спілкуванням прибічників різних віровчень в умовах міського життя, 

що сприяло виникненню того дивного синкретизму релігійних забобонів, які 

черпалися з діаметрально протилежних джерел. Дуже поширеним у часи Іонна 

Златоуста було носіння амулетів, також процвітала магія, віра в чаклунство, 

чудодійні любовні напої та ін. Головною була віра у диявола, віра в те, що його 

сила дорівнює силі Бога. У такому підході багатьох візантійців, в їх тяжінні до 

дуалізму, відчуваються впливи маніхейських та маркіонітських учень. Знання 

основ християнської віри було достатньо поверхневим, як і ставлення до понять 

християнської етики. 

Необхідно зазначити, що в процесі аналізу праць отців церкви слід 

враховувати так званий «телеологічний монізм», тобто уявлення, що для будь-

якої діяльності, науки існує одна мета – це Бог. Діяльність, на думку святих 

отців, тільки на перший погляд є різноманітною, але оскільки мета одна, то 

діяльність тільки у зовнішньому вияві є різною, а насправді – однаковою. 

Креаціонізм та розподіл всього існуючого на Божественне і сотворене буття 

визначають виділення отцями церкви Бога як якісно значущого предмета 

пізнання, а також вчення про непізнаваність природи (сутності) Бога, в зв’язку з 

чим Його Одкровення, яке репрезентовано у Св. Письмі, набуває особливого 

значення. Божественні енергії виступають онтологічною основою для дійсного, 

дослідного пізнання людиною Бога, оскільки саме у своїх енергіях, які є 

іманентними світові, Бог, за природою трансцендентний, може стати 

доступним сотвореним істотам. 

Особливу увагу слід звернути на ідею «обоження» як метод набуття 

Божественної подоби. Цей метод визначається у християнстві розумінням Бога 

як блага. Оскільки Бог є абсолютним Благом і Святістю, остільки методом Його 
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осягнення є гідне життя людини за євангельськими заповідями, яке й робить 

людину, її здатності, універсальними. Християнське уявлення про людину як 

образ Божий є антропологічним ґрунтом можливості та необхідності пізнання 

Бога. Людина здатна пізнати Бога, тому що знання про нього іманентно 

присутні в її природі як природі Богоподібній. Водночас, в зв’язку з тим, що 

Бог є благом у нескінченності, необхідність подальшого пізнання Бога є 

першочерговим завданням для людини, на якій би сходинці розвитку вона не 

знаходилася. 

Як ми наголошували вище, у християнській антропології особлива увага 

зосереджена на гріхопадінні, яке розглядається як таке, що змінило природу 

людини, внесло певне корегування мети людського життя. Мета формулюється 

як спасіння, позбавлення від гріховності, що заважає піднесенню до Бога. 

Метод – це гідне життя, яке набуває форми аскетизму, що усвідомлюється як 

боротьба з пристрастями, ницістю, плоттю тощо. 

Із дуалістичного ставлення до буття людини у світі виникає подвійне 

ставлення православної аскези до всього мирського. Наприклад, уявлення про 

тіло і  плоть розрізняються ще в «Києво-Печерському Патерику» [301], де плоть 

розглядається як гріховність, а тіло як прояв нескінченної Премудрості творця. 

Також визнається, що знання, не тільки духовне, а й мирське, надано людям 

Богом. Аскеза має відношення до людини, з одного боку, як до слабкої істоти, 

 а з іншого, вона є чудовим творінням Бога. Слід зазначити, що така подвійність 

не доходить до протиріччя. Важливим є також ставлення православних аскетів 

до проблеми передвизначення і свободи людини. Всі події, що вже відбулися, 

відбуваються і відбуватимуться, визначені Богом, нам не відомо, якими будуть 

наслідки цих подій, їх значення для кожної людини і для всіх людей. Такі 

міркування є основою скептичного аргументу: що б ми не робили, якою б 

сильною не була віра, але людина нічого не може змінити. Якщо все визначено 

Богом, тоді й всі вчинки людини також передвизначені. У православній 

антропології ця проблема переноситься з теоретичної площини до практичної. 
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Передвизначення у православ’ї розглядається як прояв низької 

християнської моральності. Що до аргументації, то некоректною є постановка 

самої проблеми, як результату мудрування плоті. Як що людина вірить по-

справжньому, то проблема зникає. Більше того, лише віра та гідне життя мають 

принципове значення. Окрім того, гідне життя, а тим самим і наш вільний вибір 

у такому житті є вищим, ніж Божественне передвизначення. На думку св. 

Ігнатія Брянчанінова [10], Божественне передвизначення не має жодного 

впливу на діяльність людини, а також не може мати жодного впливу на 

наслідки цієї діяльності, на порятунок і загибель людини. Оскільки поведінка 

людини спрямовується розумом і свобідною волею, а головне – Божественним 

Одкровенням. 

Тільки гідне життя людини має сенс, від цього залежить її спасіння, або її 

загибель. Слід погодитися з положенням російського філософа С. Аверінцева, 

який зазначає, що у греко-римському світі ще «не було накопичено досвіду 

моральної поведінки в умовах вкоріненої політичної несвободи… Корисно для 

контрасту пригадати образ Сократа, який ідеалізується античною традицією: 

останній знає, що його можуть умертвити, але не можуть принизити грубим 

фізичним насиллям, що його промова на суді буде тривати стільки часу, скільки 

йому гарантують права звинуваченого… Але у соціальних умовах візантійської 

деспотії класичне античне уявлення про людську гідність виявляється 

порожньою фразою, а ідеалами постають більше «неестетичні» і «непластичні» 

образи… Парадоксальне співіснування граничної надії й граничного страху, що 

складає емоційне тло візантійських проповідей і гімнів, вкорінене в самих 

основах того уявлення про людину, яке замінило античне. Образ людини 

перестає бути «статуарним», замкненим; відтепер він є розімкненим, як наверх 

– у напрямі надприродних можливостей; так і до низу – у напрямі «бісівських» 

запевнень, які розщеплюють волю» [1, c. 9 – 21]. Цей рух «верх-низ» постав 

принципово важливим для православної антропології, людина має можливості 

стати духовною і це залежить тільки від неї самої. 
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Проблема людини її можливостей та перспектив стає центральною в 

творчості Григорія Палами. Головне положення Григорія Палами – це висота, 

велич людини в світі, які виходять як з акту творення, так й з тієї здатності, що 

вклав Бог у людину – Богопізнання. Тема Богопізнання – це тема величі 

людського пізнання, яку Григорій Палама розглядає в різних проявах: пізнання 

наукове, діяльне, пізнання пристрастей душі. Пізнання та інші види людської 

діяльності були би неможливими у світі, якби людина була невтіленою душею, 

яка не стикається з матеріальним світом, але людина є душею втіленою («Сто 

п’ятдесят глав…», Гл. 2). З перших кроків антропологія Григорія Палами 

розвивається навколо цього фундаментального положення, яке від початку 

заперечує приналежність до неоплатонізму, що серйозно вплинув на його 

опонентів – про цілісність і двоєдність душевно-тілесного складу людини. 

Григорій Палама заперечує уявлення Платона («Федон», 67а) про відділення від 

тіла як про благо – положення, на яке спиралися в тогочасному суспільстві 

деякі гуманісти (наприклад, Димитрій Кідоніс) «Слово про зневагу до смерті», 

Гл. 5. У цьому й проявляється принциповий конфлікт між «біблійною 

антропологією» (І. Мейєндорф), що стверджує єдність діяльності душі й тіла у 

природному світі та повністю включає людину до нового життя в Богові, і 

дуалістичною антропологією Платона і неоплатоніків, до яких були 

приналежними і анти-паламіти (Г.-Ф. Байєр, Г.-Г. Бек, Ж. Верпо та ін.). На 

думку Григорія Палами, саме завдяки тілесності людина постає сполучниковою 

ланкою у світобудові: Бог «все видиме і невидиме створив заради людини» 

[123, c.69]. Мислитель, у традиційному для християнства дусі, піднімає 

проблему загальнолюдського братства, єдності всіх людей, які походять від 

єдиного Адама. Григорій Палама, у дусі апостола Павла (1 Кор.12), стверджує, 

що всі ми покликані постати членами одне одного. 

Принципово важливим є те, що вчення Григорія Палами можна вважати 

одним із видів теорії органічної Всеєдності, що співвідноситься з традиційним 

для православної релігії образом-концептом – «соборністю». Ця Всеєдність – це 

не стільки заданість, скільки ідеал, до якого повинна прагнути людина, при 
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цьому вона вільно використовує власну волю: соборність – це множинність 

воль, а не одна універсальна воля множинності людей. 

Людина для Палами – це істота онтологічно відкрита, яка в змозі або 

замкнутися у своїй самості, або піднестися до благого Бога, все залежить від 

власного вибору людини. Характерними рисами образу Божественного в людях 

є розум і свобода волі, що надає велич людині, підносить її над усім існуючим, 

але й водночас покладає на неї важку ношу відповідальності. Дійсно, тіло 

людини, за своїм складом, не дуже відрізняється, від тіла тварини. У цьому 

положенні Григорій Палама є дуже близьким до вчення Григорія Нисського, 

його праці «Про устрій людини». 

Необхідно підкреслити, що критика теорії мікрокосму і Григорієм 

Паламою, і Григорієм Нисським пов’язана з тим, що ця елліністична теорія, на 

думку обох мислителів, принижує людину, порівнює її зі стихіями світу, тоді як 

істинна велич людини в тому, що відділяє її від світу та робить подібною 

Богові. 

Григорій Палама наголошує на троїчності субстанціального складу 

людини, що є наслідком троїчності образа Бога в людині. Ця троїчність 

проявляється як в духовній характеристиці людського «єства» (триєдність 

розуму, слова і духу), так і в духовно-тілесній природі особистості, що 

складається з розуму, духу (або душі – Палама, у багатьох випадках, 

використовує ці терміни як синоніми) і тіла. У першій з вищевказаних формул, 

що часто трапляється у візантійській думці (Анастасій Сінаїт та ін.), під 

«духом» слід розуміти дихання, що супроводжує мову, тобто, в термінології 

стоїків – слово, що промовлено, відрізняється від слова внутрішнього, такого, 

яке мислиться. Григорій Палама підкреслює «перихорезу» 

(«взаємопроникнення») цих характеристик людського «єства», яке є, знову-

таки, відображенням Божественної природи. Ця ідея є приналежною до 

патристичної традиції Візантії ХІІ – ХІІІ ст., до традиції антилатинської, якій 

віддав належне Палама і до антиплатонівської полеміки (Григорій Кіпрський, 

Ничипір Влеммід, Микита Маронейській). Дух усвідомлюється Григорієм 
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Паламою як любов душі до слова, що породжується нею. Тут можна побачити 

алюзію на певні місця з трактату «Про Трійцю» Аврелія Августина, хоча, 

можливо, що подібні думки Григорій Палама міг узяти з візантійської житійної 

літератури, (наприклад, із «Житія Андрія Юродивого»). 

Мислитель виділяє сім складових особистості – тіло, три нижчих початки 

душі (платонівські гнів та жадання з «душевним духом» Аристотеля) і три 

вищих – дух, слово і розум. Із цих семи складових шість є приналежними душі, 

але поміж цими останніми чітко виділяється нижчий рівень – емоцій і афектів – 

і вищий, мисленнєвий рівень. У межах останнього дух і слово відповідають 

рівню розсудку або дискурсивного мислення, яке мусить орієнтуватися у світі 

формальної логіки і трьох вимірах, тоді як розум (нус) є вищим началом, 

головним завданням якого є Богопізнання. Очевидно, що для Григорія Палами 

найважливішим було уявлення про єдність людського «єства», що можна 

побачити з того, що терміни «дух» і «душа», у багатьох випадках, 

використовуються як синоніми. Окрім духу і душі, важливу роль в антропології 

мислителя відіграє біблійне поняття «серце». Серце – це центр найбільш 

глибокого перетинання в людині тілесної й мисленнєвої природи, воно є 

центром онтологічної й персонологічної самоідентифікації людини, тією 

єдністю «Я», яка передує рівню раціонального мислення і є до-логічним. 

Іншими словами, це точка перетину в особистості статичного і динамічного, 

субстанціального і енергійного, напруженої спрямованості і зосередженого 

спокою, вищого стану – «ісихії». 

Слід наголосити на важливості поняття «серце» для «філософії серця» 

Паскаля, «філософії «цільного розуму»» І. Кіреєвського, П. Юркевича, 

С. Булгакова та ін. Про це існує достатня кількість літератури, а те, що розум є 

органом Богопізнання – це завжди визнавали представники традиційного 

напряму російської релігійної філософії, на відміну від представників «нової 

релігійної свідомості». Фактично, ця ідея входить до золотого фонду положень 

православної традиції. Таке пізнання надається не мирським знанням, яке є 

природним даром, а вірою, яку Палама ставить у системі цінностей вище, ніж 

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/


 

 
 

131 

змінене раціо. При цьому, не йдеться про тотальну опозицію пізнанню 

бінарність сфер природного і надприродного доводиться Паламою до 

послідовної опозиції лише стосовно служіння ченців, тоді як звертаючись до 

світських мислителів, він підкреслює, що такої опозиції не існує. Що є 

принципово значущим для вчителя мовчання, так це опозиція природи і 

благодаті, а також уявлення про єдиний розум, який є суб’єктом і потенційним 

носієм обох типів премудрості, в зв’язку з вибором однієї з орієнтацій власної 

діяльності – спрямованої на мирське або на Божественне. 

Абстрактності «першої філософії» Аристотеля, Григорій Палама у чомусь 

випереджуючи сучасну критику метафізики мислителями нетрадиційного типу, 

розпочинаючи з С. Кіркегора, протиставляє конкретність християнської 

філософії як органічного шляху духовної діяльності («дєланія»), який виходить 

із найглибших, сутнісних потреб та інтересів людської природи і душі. 

Паламітська традиція відрізняється цілісністю та наслідуванням головних 

ідей і це надає можливість позначити більш загальну проблему – про шляхи 

розвитку пізньої середньовічної грецької патристики у добу загострення 

конфлікту традиційних доктрин із світським гуманізмом нового типу. 

Другою характеристикою цієї доби є те, що вона виявилася часом 

«православного відродження» (І. Мейєндорф [270; 271], Г. Прохоров [324]), 

тією добою, коли західно- і східноєвропейський Ренесанс зіткнулися один з 

одним, але обрали різні шляхи подальшого розвитку. Ця ситуація була 

унікальною ситуацією в історії,  й важливим, на нашу думку, є розкриття цього 

культурно-історичного переходу в термінах зіткнення ісихазму і схоластики, 

тобто, у першому випадку, вчення, що визнає безпосередній контакт людини з 

Богом, і у другому – вчення, яке заперечує такий контакт у земному житті 

людини. Постаті Феофана Нікейського і Прохора Кідоніса, засудженого 

візантійською церквою на соборі 1368 р., – тоді ж канонізовано Григорія 

Паламу, виявляються у такому ракурсі як експоненти чогось більшого, двох 

фундаментальних прагнень людської душі й людського духу, які позначаються 
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по-різному: раціоналізм і містика, прагматизм і потойбічність – прагнення до 

трансцендентного. 

В такий спосіб, ця конкретна історико-філософська і, в більш широкому 

розумінні культурно-історична, ситуація представляє не тільки суто історичний 

інтерес, оскільки вона є зразком, моделлю цілої низки подібних ситуацій в різні 

перехідні періоди, а й її філософська значущість, яка не обмежується чистою 

антропологією і філософією релігії, і виходить у сферу онтології, метафізики, 

теорії про дух, у сферу філософії культури і соціуму. 

Сучасний світ характеризується достатньо парадоксальною ситуацією – 

незважаючи на існування великої кількості філософських напрямів та шкіл, 

гостро відчувається ситуація глобальної антропологічної кризи. На сьогодні 

поряд із психоаналітичними існують деконструктивістські й пост-

структуралістські теорії, що не вносять прозорості до питання про само-

ідентифікацію людини в соціумі, до проблеми смислу існування і унікальності 

особистості та її призначення. Філософія, на жаль, не надає сучасній людині 

можливостей висловитися самій про себе, вийти із депресії, позбавитися 

песимізму, апатії та невпевненості. Однією з причин такої ситуації у філософії є 

певна вичерпаність джерел філософського дискурсу, які є традиційними для 

філософії. 

Окрім того, світоглядний потенціал осмислення проблеми людини, її 

місця та ролі в світі, видається вичерпаним ще й тому, що новітня філософія все 

рішучіше відвертається не тільки від релігійного ґрунту, який, певним чином, 

насичував її (прикладами є теорії Р. Декарта, Гегеля, слов’янофілів), а й від ідеї 

Бога як такої. У багатьох випадках це відбувається заради ідей персоналізму, 

уявлень про вільний саморозвиток та самореалізацію особистості, так званого 

«нового гуманізму». 

Місце вчення про Бога і Боголюдство тепер займають різноманітні 

концепти – «процес», «субстанція», «текст», «природа», «мова». Все це 

призводить до фрагментації знання не тільки про людину, а й до вихолощення 

самого феномену «людського». Під величезним знаком питання опиняються не 
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тільки граничні метафізичні основи буття людини, а й сама можливість їх 

існування. На нашу думку, без вчення про Боголюдство, як живого та 

безпосереднього зв’язку з конкретним та особистісним Богом, незрозумілим 

виявляється масштаб творчих прагнень, переживань, думок, ціннісних 

установок та їх реалізації самою людиною. Ці вчення зберігши безпосередню 

пов’язаність з духовним, релігійним досвідом, репрезентують собою 

концептуалізацію цього досвіду на мові понятійного мислення. Всі вони 

сформувалися в межах православної традиції ісихастської думки про людину, 

яка знаходиться в центрі уваги сучасної історії релігії, релігійної антропології, а 

також порівняльної медієвістики та візантинознавства. 

Положення про глибинний та органічний зв'язок культур, філософських 

напрямів та шкіл із релігією вже давно стало класикою різноманітних теорій як 

філософії та культурології в сучасності та минулому. 

Іншим, не менш важливим аспектом цієї проблеми, є проблема 

міжкультурних контактів та запозичень, а також проблема єдності культури, 

боротьби різноманітних тенденцій в культурі – паламітів і антипаламітів та 

наявності єдиного смислового стержня, який обумовлений (в деяких існуючих 

теоріях) характером сприйняття культурою Одкровення. 

Центральним пунктом християнського віровчення є Боговтілення, яке має 

принципове значення і для святоотцівської гносеології, оскільки після 

Боговтілення й виникає церква, завдяки якій людина може змінювати стани 

власної свідомості й перейти на якісно новий рівень, рівень безпосереднього, 

дослідного пізнання Бога. 
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2.3. Сутнісні вияви людини в російській релігійній філософії кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. 
Антропологічна проблематика завжди була і залишається однією з 

пріоритетних в українській традиції філософування. Вітчизняна філософія 

завжди у питаннях духу мислить про долю людини і людства. Антропологічну 

ідею  ми знаходимо у філософській культурі Русі, у багатьох українських 

мислителів – І. Галятовського, Г. Сковороди, Л. Барановича, Ю. Смолятича, 

І. Франко, Л. Українки, Т. Шевченка та ін. Їх спадщині присвячено багато 

історико-філософських, культурологічних, релігієзнавчих, етичних праць. 

Останнім часом видається також достатня кількість творів представників 

Срібного віку, філософія яких є екзистенціальною філософією за своєю 

тематикою і підходами. Вони також стали об'єктом дослідницької уваги 

багатьох сучасних філософів. 

Але, на нашу думку, важливим є релігійний напрям у російській 

філософії, який недостатньо аналізувався в філософській літературі. Йдеться 

про академічну православну антропологію. Слід зазначити, що таке ставлення 

викликано трьома причинами. По-перше, представники академічної 

антропології входили до церковної ієрархії й не були вільними у своїх ідеях, 

більше того, сам факт їх належності до офіційної церкви вже мав безпосередній 

вплив на їх погляди, які хоча й інтерпретувалися як модернізовані, але були 

суто богословськими. 

По-друге, тексти представників академічної православної антропології 

написані заважкою мовою та перенасичені богословською термінологією. І по-

третє, самі представники академічної православної антропології сприймалися 

як другорядні мислителі, які знаходилися поза філософським мисленням. Ці 

обставини не дозволяли розкрити філософський потенціал академічної 

православної антропології. У цьому аспекті важливою є думка російського 

вченого О. Черткова, який в процесі аналізу академічної православної 

антропології, наголошує на її ортодоксальності, на використанні нею 

ранньохристиянської апологетики і патристики; по-друге, підкреслює її 

спрямованість не стільки на розвиток і модернізацію православної ідеології, 
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скільки на раціональне доведення істинності релігійного вчення; по-третє, її 

найменший філософський зміст, що пов'язано з антираціоналізмом її 

представників. Російський дослідник надає таку характеристику цьому напряму 

в праці «Православна філософія і сучасність»: «Усі вони (представники 

академічної філософії – К.В.) відкрито виходили з примату віри над розумом і 

релігії над наукою, прагнули бути православно-ортодоксальними, тобто не 

допускати думок і суджень, які б розходилися з церковним ученням, принаймні 

у незначних питаннях. Щодо академічної православної антропології, то слід 

відмітити, що особливості її формування зробили неможливим опертя тільки на 

праці отців церкви» [433, c.30]. 

Насправді, завданням цього напряму було сформулювати нову теодицею, 

виходячи із нових умов, а це неможливо було реалізувати без розвитку та 

модернізації православної ідеології. Окрім того, автор наголошує, що 

«академічні філософи, або визнавали, або заперечували зв'язок віри з розумом, 

проте сприймали їх як щось, що протистоїть одне одному» [433, c.34 – 35]. Слід 

зазначити, що, дійсно, головною у творах представників академічної 

православної антропології була проблема віри, віро-свідомості. Що стосується 

їх анти-раціоналізму, то він визначив дещо інші методи та підходи до аналізу 

свідомості людини, предмету філософії та ін. Академічна православна 

антропологія репрезентована в працях В. Несмєлова і М. Тарєєва, істотно 

вплинула на дві наступні тенденції у розвитку російського філософування – 

релігійний інтуїтивізм і релігійний екзистенціалізм. 

Літературу, в якій розглядаються сутність православної академічної 

антропології, філософсько-антропологічні погляди В. Несмєлова і М. Тарєєва, 

можна групувати наступним чином. 

По-перше, – твори М. Бердяєва, В. Зеньковського, М. Лосського, 

Е. Радлова, Г. Флоровського, С. Франка. В яких академічна православна 

антропологія вписується у загальний контекст російської традиції 

філософування. 
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По-друге, праці, де безпосередньо досліджується об'єкт православної 

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

практичні можливості релігійної антропології в цілому. До них слід віднести: 

М.Бердяєва «Досвід філософського виправдання християнства» [38] і 

«Російська ідея» [40], В. Зеньковського «Історія російської філософії» [160], 

М. Лосського «Історія російської філософії» [248], Е. Радлова «Нариси історії 

російської філософії» [326], Г. Флоровського «Шляхи російського богослов'я» 

[413], С. Франка «Сутність та провідні мотиви російської філософії» [417] та ін. 

Саме ці праці надають уявлення про місце антропологічної проблематики у 

християнстві в цілому і православ'ї зокрема, щодо її традиційної 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., що подають критичний 

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

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

академічної антропології в цілому. 

Слід зазначити, що положення В. Несмєлова і М. Тарєєва – це прагнення 

створити нове вчення про людину на ґрунті православної релігії. Важливим є, 

по-перше, розкриття головних ідей цих мислителів; по-друге, дослідження 

взаємовідношення православної академічної антропології з догматичним 

православним вченням про людину. 

Перш ніж безпосередньо звернутися до поглядів В. Несмєлова і 

М. Тарєєва, на нашу думку, слід зупинитися на деяких загальних 

методологічних питаннях. В науковій літературі, дореволюційній, радянській і 

пострадянській, В. Несмєлов і М. Тарєєв традиційно відносяться до академічної 

православної антропології. Але виникає закономірне питання, чи можна 

говорити про православну антропологію як антропологію суто філософську. У 

відповіді на це питання, слід наголосити, що ми поділяємо точку зору сучасних 

дослідників як філософської, так і релігійної антропології, виходячи з того 
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факту, що майже всі сучасні філософські напрями, незалежно від того чи 

розглядається спеціально в них проблема людини, чи не розглядається, містять 

у собі положення, що висвітлюють певне розуміння сутності людини. [418, 419, 

443]. Іншими словами, філософські уявлення про людину можна вивести і, 

фактично, виводяться з різних філософських систем, незалежно від того, яка 

проблематика в них є домінуючою – онтологічна, теоретико-пізнавальна, 

логіко-методологічна чи власне антропологічна. У цьому сенсі можна говорити 

про традиційно релігійну, несхоластичну, трансцендентальну, раціоналістичну 

й ірраціональну філософську антропологію. З цієї точки зору, православна 

антропологія – варіант філософської антропології й може виступати об'єктом як 

історико-філософського, так і філософсько-релігієзнавчого дослідження. 

З одного боку, православна антропологія – це антропологія християнська, 

з традиційними для неї поняттями і проблемами, а з іншого – вона виступає 

специфічним явищем, особливості якого визначаються умовами формування та 

розвитку в межах суспільно-історичного цілого. 

Християнська антропологія усвідомлюється сучасними дослідниками як 

частина християнського людинознавства, що пояснює людину як вагому частку 

буття. Основи християнської антропології були закладені Оригеном. На його 

думку, душа людини, за своєю природою та походженням, є однаковою у всіх 

людей. Вона має власні самостійні, відмінні від тіла, сутність та буття. 

Окрім того, душа має можливість для вільного самовизначення, що не 

детермінується зовнішньою необхідністю, а може протистояти їй як ворожій 

силі. Це було перше християнське дослідження природи людини, і як зазначали 

опоненти Оригена, дослідження дійсного життя людини. 

Наступний крок у цьому напрямі зробив Григорій Нисський, який у своїх 

«Творіннях» велику увагу приділив не тільки внутрішній структурі людини, що 

містить у собі духовний і матеріальний початки, а й психологічним 

характеристикам людини. Головний пункт його антропології – це розуміння 

людини як образу Божого, цього Божественного блага, яке створено за образом 

Його. Навіть після гріхопадіння людина не втрачає образ Божий, а тільки 
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втрачає подібність, що призводить до втрати свободи. Важливо те, що для 

православної антропології є характерним розрізнення образу Бога та Його 

подоби. 

Образ – це задана всім людям природа душі. Подоба – це досконалість 

цієї природи. Образ Божий – це репрезентація певного особливого роду 

духовності, яку людина отримала при своєму створенні й яка містить у собі як 

дійсні риси особистості (мислення, творчість, свободу) так і міфологічні 

характеристики (вічність, безсмертя душі). Подоба не є вродженою, вона 

набувається людиною завдяки власній діяльності, хоча й за допомогою Бога. 

Саме тому втрата подоби не означає, що людина позбавляється свободи волі. 

При поєднанні свободи волі з Божественним промислом про людину, 

Благодаттю або Боговтіленням, людина знову-таки може опинитися на шляху 

досягнення власної свободи. Від Григорія Нисського та інших східно-

християнських містиків православна антропологія отримала свій особливий 

метод пізнання – символічний реалізм, який ґрунтується на загальній традиції 

філософії Античності, що розглядає суб'єкта як носія якостей об'єкту. Людина, 

яка сотворена за образом та подобою Бога, фіксує у собі якості природного 

світу і Бога, тому вона, у певному сенсі, слугує символом Бога. І навпаки – Бог, 

у певному розумінні, є символом людини. Звідси й формується висновок про 

можливості пізнання Бога, через пізнання душі й пізнання душі людини, 

завдяки пізнанню Бога. Слід зазначити, що В. Несмєлов присвятив Григорію 

Нисському окрему працю, «Догматична система Св Григорія Ниського», в якій 

детально аналізує ці положення [285]. 

У процесі становлення християнської антропології в ній виявилися дві 

головні тенденції: 1) розрізнення духовного і матеріального в людині 

неможливо без їх протиставлення; 2) антагонізм душі й тіла. Перша тенденція 

найбільш чітко окреслена в положеннях Іоанна Златоуста і Василя Великого, 

які розглядали людину як висвітлення певної єдності двох світів – природного і 

надприродного, а також виступали проти абсолютизації душі. Людина є 

приналежною до двох світів, тому для того світу, який знаходиться вверху, є 
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рідною душа, а для того, що внизу, тіло. Людина є тією ланкою, яка пов'язує ці 

світи, слугує містком між ними, має спільного Творця, який сотворив і небесне, 

і земне, згідно з Іоанном Златоустом. Тіло – це малий світ і якщо Бог 

промишляє над макрокосмом, то Він промишляє й про тіло, оскільки не існує 

антагонізму між душею і тілом. 

Людина – це посередник між Богом і світом, вона й забезпечує 

діалогічність їх взаємин. Місія людини в Універсумі полягає у поєднаннні світу 

з Богом та досягненні такого стану, коли Бог буде у всьому. Для цього людина 

й має дві природи, а взаємовідносини між ними повинні бути гармонійними. 

Для православ'я розмежування відбувається не поміж матеріальною і 

нематеріальною субстанціями, а між духовною людиною, яка має й тіло 

духовне; і плотською людиною, в якій й дух визначається свавільними 

сугестіями плоті. Отже, природа людини є вільною і зло виходить не з неї, а з 

вільної волі людей – саме це положення творчо розвинув М. Тарєєв. 

Особливу увагу привертає магістерська дисертація В.Несмєлова 

«Догматична система св. Григорія Нисського» (1887 р.) [285], що видавалася 

окремою книгою та була відзначена премією преосвященного митрополита 

Московського Макарія. У 1895 р. в лекції «Питання про смисл життя у вченні 

Новозавітного одкровення» В. Несмєлов вперше виклав положення своєї 

антропології. На його думку, пояснити таємницю людини можна тільки 

виходячи із самої людини, оскільки, в інший спосіб, людина перетвориться в 

один із елементів низки предметів. І сам факт, що людина прагне 

Божественного життя, на думку мислителя, є підтвердженням того, що людина 

невипадкове породження Землі й не є природженою рабинею природи. Це 

положення В. Несмєлов розвинув у праці «Наука про людину» [286], яка 

принесла у 1896 р. йому звання екстраординарного професора, а у 1898 р. – 

звання ординарного професора по кафедрі логіки й філософії Казанської 

духовної академії. 

Антропологічній проблематиці присвячена й стаття В. Несмєлова «Про 

мету освіти» (1898 р.), в якій він наголошує, що християнство відкриває для 
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людини Божу істину, розвиває людину до усвідомлення цієї істини і що завдяки 

засвоєнню християнства, поступового розвитку моральної самосвідомості, 

людина відкриває саму себе. Пізніше мислитель зацікавився сферою 

гносеології, відомою є його праця «Віра і знання з точки зору гносеології» 

(1912 р.), де йдеться про примирення віри і знання. Для нього найважливішим 

виявився союз між філософією і богослов'ям. 

Головним своїм завданням В. Несмєлов вважав філософське виправдання 

християнства, тому він висуває високі вимоги до істинної філософії. Філософія, 

на його думку, повинна бути наукою про людину, тобто антропологією. У праці 

«Наука про людину» він обґрунтовує положення, що філософія – це спеціальна 

наука про людину як носія розумних основ та виразником ідеальних цілей 

життя. Лише у такому варіанті філософія здатна пояснити природу людини і на 

ґрунті такого пояснення ставити та вирішувати всі інші проблеми світу. 

В зв'язку з таким розумінням предмету філософії, В. Несмєлов вважає 

себе приналежним до лінії Сократа і Платона, протиставляє себе Аристотелю. 

Одні філософи прагнули пояснити світ і тільки у ньому людину, як одне із 

явищ світу (Аристотель), інші ж, навпаки, перш за все, прагнули виявити 

кінцеву істину самої людини і тільки за цією істиною – світ, як засіб для 

розвитку людського життя. Деякі мислителі ототожнювали філософію з наукою 

про світ, інші – з наукою про людину. Але, якщо перевести філософію на ґрунт 

науки – це буде її знищенням, що вже зробив позитивізм. Основа філософії 

знаходиться не у зовнішньому світі, а у пізнанні людиною самої себе. Ще 

фундатор німецької класичної філософії І. Кант поставив найважливіші 

питання: «Якою є людина, як вона повинна жити, на що сподіватися …?» 

Філософія мусить бути практичною, тобто, з одного боку, вона 

ґрунтується на дійсному духовному житті людини, а з іншого – прагне 

вирішити ключові проблеми життя. Завдання філософії є формування живого 

світогляду, тобто визначення свого місця у світі, своїх цілей в ньому, а також 

свого ставлення до світу. Тільки у філософії можливо пояснити людині її саму, 

смисл життя та дати визначення її існування. На нашу думку, саме таке 
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розуміння філософії наближає В. Несмєлова до екзистенціалізму і слугує 

основою для низки тенденцій сучасної релігійної філософії. 

Слід також відзначити головні положення євангельської антропології 

М. Тарєєва. Достатньо оригінальними є його праці, що присвячені методу 

релігійної філософії («Філософія життя» [358]), й системі, яка є протилежною 

патристиці й яку М. Тарєєв характеризує як «російську філософію серця» 

(«Християнська філософія» [359]). Але, на нашу думку, головною роботою 

М. Тарєєва була п'ятитомна праця «Основи християнства», в якій він намагався 

охопити всі складові релігійного світогляду. 

Відомий російський філософ і богослов Г. Флоровський зазначав, що «не 

випадково Тарєєв завжди говорить про духовну або християнську філософію. 

Він є саме філософом, «мудрецем», більше, ніж богословом. І «євангельська 

ідея» з'являється у нього в достатньо своєрідному філософському вбранні. 

Філософські мотиви у нього є чи не сильнішими євангельських. Тільки він 

захоплюється не метафізикою, а філософією життя. І хоча він підкреслює своє 

розходження і з Лотце, і з пізнішими «теоріями цінності», і з прагматизмом, 

його концепція є приналежною до вчень того ж типу… «Утримання від 

об'єктивності», це нагадує навіть й російську «суб'єктивну школу» в соціології, 

про яку згадує й сам Тарєєв. Принцип релігійної інтимності взагалі є типовим 

для моралістичного модернізму кінця минулого століття на Заході й це західне 

віяння поширилося й у нас. Етику протиставляли догматиці й етикою прагнули 

замінити догматику. Проти цього рішуче виступав кн. С. М. Трубецькой. 

Тарєєв розділяв настрої пересічної людини. Догматика мало говорила їй. Вона 

не відповідала на запити віруючого серця» [413, с.564 ].  

М. Тарєєв постійно наголошував, що він будує власне філософське 

розуміння християнства, прагне перекласти євангельську ідею на мову 

людську, суто духовну [357]. Поряд з поглядами мислителя щодо проблем 

людини, соціуму, моралі, церкви та ін., слід звернути увагу на основні 

принципи його філософування. До них відносяться: 1) вимога самостійності, 

оригінальності дослідження. М. Тарєєв вважав, що в християнській філософії 
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цінність може мати лише та праця, автор якої має власну систему; 2) розумне 

поєднання традицій та новаторства. На його думку, з одного боку, тільки 

завдяки вшануванню минулого, можна виробити самоповагу, тобто головну 

умову для творчої свободи. Отже, прилучаючись до минулого, автор бачить й 

своє місце, місце своїх ідей у культурному контексті. З іншого боку, кожний 

оригінальний мислитель, тим паче релігійний, знищує в'язницю для думок, 

прокладає шлях для нових положень. 

Найголовнішими завданнями для російської православної академічної 

антропології було філософське обґрунтування віри, яка є стрижнем людини, її 

життя, прагнень та думок. Віра виступає шляхом для самовдосконалення 

людини, її свободи й творчості, досягнення Божественного. Такий підхід дає 

уявлення про православну академічну антропологію як про філософське 

вчення, а головні положення вчень В. Несмєлова і М. Тарєєва показують їх як 

оригінальних мислителів, які істотно вплинули на подальший розвиток 

російської філософії в цілому. 

Питання про людину, її місце в Універсумі завжди були значимими для 

російських мислителів, а М. Бердяєв, якого цікавили питання філософії і 

богослов’я, висловив свою думку в афоризмі: питання про Бога – це людське 

питання, а питання про людину – це питання Божественне. Але, на нашу думку, 

філософ свободи не розкрив «відповідь» Бога на це питання. Інший російський 

мислитель, автор лекцій «Філософія культу» о. П. Флоренський наполягав на 

тому, що категорії філософії виводяться саме з культу. І в такий спосіб 

філософія виникає в добу Античності як рефлекс або доктринальне висвітлення 

утаємниченості античних містерій. 

Вище ми вже зазначали, що в західноєвропейській традиції 

філософування відбувається відхід від античного культу – загальна 

секуляризація. У християнстві, а саме в православ’ї, процес секуляризації має 

назву «апостасія». Доба Античності обґрунтувала положення, що будь-які 

роздуми, що претендують на статус філософських, повинні відповідати двом 

головним критеріям: по-перше, йдеться про умову «епістрофе», тобто 
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мисленнєвому повороту від даності до умов можливості такої даності, до того, 

що задає та встановлює, а по-друге, про умову «метанойї», тобто зміна стану 

розуму після повороту такої розумної уваги. У Платона людина постає 

результатом падіння «душі-ейдосу» до соми або до земної плоті. Російський 

мислитель О. Лосєв визначає «ейдос» як явлений лик сутності або істинного 

буття. Земна плоть в добу Античності тлумачиться як труна або могила душі. 

Філософія усвідомлюється як «пригадування» про власну онтологічну 

батьківщину – царство істинного, справжнього буття. Саме такий підхід був 

настільки обґрунтованим для доби Античності, що навіть апостол Павло 

розділяє «тіло душевне» і «тіло духовне», а людський рід розподіляє на три 

типи – «соматиків», або плотських людей; «аниматиків» – душевних людей; 

«пневматиків» – людей духовних. Окрім того, парадоксальне поєднання у 

людській реальності двох початків, земного і небесного, теж мало безпосереднє 

відношення до таємниці людини. І два видатних мислителі ХХ століття, які 

були «виховані» Е. Гуссерлем, зробили діаметрально протилежні висновки. 

Макс Шелер, фундатор сучасної філософської антропології, наполягає на тому, 

що феномен людини є єдиним предметом філософського розгляду. А 

М. Гайдеггер вважає антропологію глухим кутом для метафізики. Метафізика, 

на його думку, є досвідом забування буття, тому головною проблемою 

філософії є не людина, а таємниця буття. Він називає свої інтереси 

«фундаментальною онтологією», а не антропологією. Його відома праця «Буття 

і час», яка змінила «образ філософії» ХХ століття, містить у собі розробку 

екзистенціальної аналітики «Dasein». 

На нашу думку, важливим є те, що обидва мислителі, хоча й виходять із 

протилежних принципів, але роблять висновки, які обертаються на свою 

протилежність. Якщо звернутися до античної традиції, то така логіка або 

діалектика, мала назву «енантіодромія» – діалектична зміна місця. М. Шелер, 

який обґрунтував програму філософської антропології, за основу бере саме 

феномен людини. Він, у процесі дослідження, наголошує на тому, що в людині 

існує дві природи – біологічна і небіологічна. Небіологічна природа, на думку 
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М. Шелера, є «особистістю», а особистість є духовною індивідуальністю. І 

якщо біологічна природа виступає як частина земної природи, то особистість є 

частиною Божественної природи. 

Слід зазначити, що німецький філософ достатньо поетично описує це: 

особистість має своїм джерелом Бога, виходить із Нього, як проміння світла, 

для того, щоб проникнути до самості людини в той момент, коли вона 

народжується. Це й пояснює, на думку М. Шелера, ті обставини, що людина 

має не тільки біологічні потреби та здатності, а й здатності вищого порядку – 

духовного. Йдеться про таке почуття, як любов, а також про мислення ідеями у 

пізнавальному процесі. 

«Фундаментальна онтологія» М. Гайдеггера розпочинається з питання 

про істинність буття і мислитель визнає, що ця істинність знаходиться в «онто-

герменевтичному колі», тобто «колі», що пов’язує «Sein» («Буття») з «Dasein» 

(«Власна сутність людини»). Такий зв'язок є «екзистенціальною діалектикою 

«Dasein»». Як і у М. Шелера, у М. Гайдеггера реалізується принцип 

«енатіодромії». Онто-герменевтичне коло співвідношення між людиною 

(«Dasein») і таємницею буття мало своїм наслідком не тільки нове розуміння 

онтології, а й нове усвідомлення людини, тобто нову антропологію. 

Важливо також згадати й інший яскравий приклад діалектичної «зміни 

місця» у філософській антропології відомого французького філософа М. Фуко. 

На початку своєї діяльності М. Фуко викладав у Тунісі цикл лекцій «Проблема 

людини в західній філософії», після повернення до Франції, написав 

найвідомішу працю «Слова і речі. Археологія гуманітарних наук» (1966 рік). У 

цій праці М. Фуко вважає захоплення проблемою людини просто 

«антропологічним сном сучасності». 

Мислитель обґрунтовує концепцію епістем і наполягає на тому, що 

людина як проблема філософії – це зовсім недавня проблема. Як тільки 

зміняться умови формування знання, так і разом з новою епістемою зникне й 

проблема людини із філософії. Але останній період філософської творчості 

знаменитого французького мислителя характеризується «поверненням» до 
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проблеми людини в межах концепції «технік існування», яку він розвинув на 

ґрунті пізньої античної практики «Турбота про себе». Філософію М. Фуко 

розуміє як особливу духовну практику в аспекті встановлення зв’язку суб’єкта з 

істиною. І такий зв'язок передбачає не тільки засвоєння інформації про людину, 

про світ, але передбачає посвяту – само-зміну суб’єкта як умову осягнення 

істини. 

Російську філософську думку кінця ХІХ – початку ХХ ст. умовно можна 

назвати «розшифруванням» православ’я. Російська традиція – це багато 

парадоксів відходу від самої себе і водночас підтвердження положення 

о. П. Флоренського про ґенезу філософських категорій та понять із таємниці 

культу. Можна навести такі приклади. М. Бердяєв зазначає, що існує 

Божественна «туга за людиною». Людина має свободу, яка не є сотвореною 

Богом, а походить із безодні Ніщо, і тому Бог не має влади над нею. І людина 

прагне самостійно створити нове буття. Але, за законом об’єктивації, замість 

нового буття виникає створення нових культурних цінностей. Тобто, без Бога у 

людини виникають нові проекти, які є неможливими. Людина відчула свободу 

в історії і тому усвідомлює необхідність поєднання власних творчих зусиль з 

творчою потенцією Бога. Коли Бог і людина об’єднають власні творчі зусилля, 

тоді й реалізується «восьмий день творення», а його результатом будуть «нове 

небо і нова земля». 

Іншим парадоксом у межах російської традиції філософування є 

положення С. Франка. Дійсно, важко назвати працю відомого російського 

мислителя де би не аналізувалася проблема людини, її співвідношення з Богом. 

Найбільш обґрунтовані положення С. Франк розробляє в «Незбагненне» (1938 

р.) і «Реальність та людина» (1949 р.). Перша праця присвячена двом видам 

трансцендування в плані осягнення Бога як головної таємниці незбагненного. 

Таке трансцендування назовні – це взаємини «я» - «ти» і трансцендування 

внутрішнє, як форми духовного буття. Дух, на думку російського мислителя, є 

осмисленим ґрунтом духовного життя. 
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Філософ розрізняє поняття «дух» і «душа». У зв’язку з цим в трактаті 

«Незбагненне» він зазначає: «Таємниця душі як особистості існує саме в… її 

здатності піднестися над собою, бути по той бік самої себе – по той бік будь-

якого фактичного свого стану і, навіть, своєї фактичної загальної природи. Тут 

ми в іншій формі знову бачимо дію транс-раціонального принципу 

антиномістичного моно-дуалізму» [416, с.409]. В такий спосіб, можна 

побачити, що російський філософ обґрунтовує ідею парадоксального 

співпадіння у дусі особистості трансцендентального джерела буття – Бога, так і 

іманентної самості людини. Це положення нагадує те, що існувало й у 

В. Несмєлова. У другому трактаті «Реальність та людина» С. Франк робить 

висновки щодо таємниці співвідношення людини і Бога: «Зв'язок між людиною 

і Богом – це не простий, зовнішній, раціонально мислимий зв’язок між двома 

різнорідними і незалежними одна від одної інстанціями буття. Самі ці інстанції 

як такі є немислимими поза відношеннями одна до одної; двоєдність 

Боголюдяності є логічно первинною, ніж поняття Бога і людини» [418, с.228]. І 

далі С. Франк продовжує свою думку: «Загальне вказування на цю єдність існує 

для нас у наміченій ідеї Боголюдяності, завдяки якій володіння Богом як 

трансцендентною інстанцією створює саму іманентну сутність людини» [418, 

с.137]. Це й є головною ідеєю російського мислителя у його розумінні 

початкової єдності Бога і людини в їх висхідній Боголюдяності. 

Доречі, у С. Франка, при всій удаваній новизні й радикальності такої тези, 

був яскравий попередник, ідеї якого розкриті так само недостатньо, як і сто 

років тому. Йдеться про геніальну працю В. І. Несмєлова «Наука про людину», 

написану ним на самому початку минулого століття. 

Що стосується «розумного дєланія» в знаменитій традиції ісихазму, то 

тут найдоречніше звернутися до теоретичної спадщини (нагадаємо при цьому, 

що термін «теорія» в первісному своєму смислі виражає здатність Боговидіння, 

своєрідний дар Божий до духовних споглядань) Григорія Палами, архієпископа 

Фессалонікійського, що жив у чотирнадцятому столітті в Візантії. Святитель 

Григорій Палама, перш ніж був призначений архієпископом, пройшов шлях 

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/


 

 
 

147 

ченця у ісихастів. Це відрізняє його від сучасних авторів, які беруться 

міркувати про ісихазм, не маючи жодного практичного досвіду. Знамениті 

ісихастські суперечки у Візантії, зазвичай, трактують як дискусії щодо 

співвідношення у Богові Божественної сутності і Божественних енергій. Саме 

тому ім'я Григорія Палами пов'язують з розробкою ним так званого «богослов'я 

енергій». Прийнятий на соборі в 1351 році догмат, згідно з яким в Богові слід 

розрізняти, крім вже визнаного і догматично закріпленого тріадологічного 

визначення про співвідношення трьох Осіб при єдиній Сутності, незбагненну 

для тварі Сутність Божу і синергійність як збагненну Божественну Енергію. Це 

нестворене світло Григорій Палама ототожнив із тим Світлом, яким був 

осяяний Христос на горі Фавор. І додає: «Коли святі мужі бачать у самих собі 

це Божественне світло – а вони його бачать, коли при невимовному 

відвідуванні удосконалюються, осяяння отримують, боготворять спілкування 

Духа, – вони бачать одяг свого обоження, бо благодать Слова наповнює їх 

розум славою і сяйвом вищої краси, як на Фаворі Божество Слова прославило 

Божественним світлом єдине з Ним тіло» [123, с.63]. Це дозволяє нам 

переосмислити так звані паламітські суперечки в антропологічному аспекті, 

вірніше, в аспекті спілкування між людиною і Богом. Іншими словами, ми 

маємо можливість більш строго і не менш значущо стверджувати, що в основі 

цих суперечок є зовсім не питання про співвідношення в Богові Його Сутності і 

Його Енергії, а питання про можливість пролонгованого одкровення в часі-як-

історії за допомогою енергійного обоження людини. 

Тим самим одночасно вирішується питання про сакральний сенс історії, 

тобто питання виправдання історії. Історія виявляється триваючим в часі 

Одкровенням Бога людині. Ця смілива інновація богослов'я Григорія Палами 

була незрозумілою для його сучасників насамперед, з тієї причини, що далеко 

не всі хто позиціонує себе християнином, є тими «святими мужами», про яких 

розмірковує Григорій. 

Одночасно з цим висновком ми можемо констатувати й інше: сама 

можливість, продовженого в історичному часі, такого Богоспілкування є 
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підтвердженням зазначеної С. Л. Франком початкової Боголюдяності, тобто 

початкової парадоксальності природи людини. Повз ці важливі наслідки 

дебатів довкола ісихастських суперечок пройшли, як не дивно, практично всі 

сучасні автори, які присвятили цій традиції свої дослідження. Російський 

дослідник, ім'я якого асоціюється з питанням про ісихазм і так звану 

«синергійність антропології ісихазму», С. Хоружий, взагалі звів все питання до 

досягнення в ході «розумного дєланія» ісихастами синергії, тобто до з'єднання 

в справі обоження людини двох енергій – тварної, або людської, і нетварної, 

або Божественної [431]. 

Більш обґрунтований підхід щодо суті  ісихастських суперечок показала 

українська дослідниця Н. Жиртуєва [154; 155; 156], яка відзначила, що питання 

про співвідношення в Богові Сутності та Енергії зовсім не було вирішене за 

часів Григорія Палами власне богословськими методами – воно просто було 

закрите політичним тиском державної та церковної влади. Звідси й робиться 

цілком закономірний висновок: це питання є не чим іншим, як високим 

завданням для богословської думки наступних епох. Парадоксальним є й те, що 

«центральне» питання дебатів з ісихазму, питання про співвідношення сутності 

та енергій в Богові, було переосмислено зовсім не як питання про 

«синергійність» антропології. В. Несмєлов у своїй фундаментальній праці 

«Наука про людину» [286] принципово змінює метод і предмет у вирішенні 

загадки людини. А саме: на місце питання про співвідношення сутності й 

енергії (в Богові і в людині) російський мислитель ставить питання про 

співвідношення «усії» (сутності) й «іпостасі» (особистості). Цим він відтворює 

так і не доведені до свого логічного і богословського завершення дискусії 

раннього християнства четвертого – шостого століть. 

Мовою В. І. Несмєлова питання про особистість термінологічно 

перетворюється в питання про свідомість і самосвідомість людини, вірніше, про 

їх онтологічний і метафізичний статус. Вони є відправним пунктом у 

формулюваннях так званого «несмєловського, або антропологічного доказу» 

буття Божого (як його формулює тодішній ректор Казанської духовної академії 
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єпископ Антоній Храповицький). «Людина по своїй суті, – формулює 

В. І. Несмєлов, – є саме тим, чим вона усвідомлює себе, але не є в світі тим, що 

вона дійсно є, тому що світ у собі самому, зовсім не те, чим він представляється 

людині ... в дійсності світ існує не тільки поза людиною, але й в самій людині, 

що він, перш за все, існує як фатальне протиріччя в діяльності самої людської 

свідомості» [286, с. 143]. Це фатальне протиріччя в діяльності людського 

мислення, констатує В. І. Несмєлов, виявляється так само фатальним 

протиріччям у мисленні буття, тому що один і той же зміст свідомості 

одночасно є реальністю безпосередньо наданої й відображенням самої 

реальності [286, с.151]. 

В. Несмєлов ставить питання, яке є очевидним для процесу його 

дослідження і одночасно виражає парадоксальність загадки людини: «Якщо 

справді людина є такою, що усвідомлює себе, то чому ж, у такому випадку, 

вона є не такою, якою вона дійсно є?» [286, с. 159]. Як відзначають дослідники, 

ідеї антропології Несмєлова передбачили багато концепцій ХХ століття. 

Невипадково М. Бердяєв, зазвичай скупий на похвали чужих думок, так високо 

оцінював творчість В. І. Несмєлова. Ще один приклад, який відразу наводить 

читача на паралелі зі спадщини мислителів минулого століття: «Чому саме 

свідомість завжди тільки є, що вона є, й ніколи не здається сущою, як зміст 

іншого буття?» [286, с. 187]. В цьому питанні автор випереджає ідеї 

феноменології як онтології свідомості у Е. Гуссерля, Ж.-П. Сартра і  

російського мислителя С. Л. Франка. Глибокими за змістом і блискучим за 

стилем є положення: «Людина може мислити про себе як їй заманеться, 

усвідомлювати ж себе вона абсолютно не може інакше, як тільки в необхідній 

даності людської самосвідомості. В силу цієї ж необхідної даності людської 

самосвідомості, в разі затвердження її ілюзорності, у нас неминуче виникає 

таке питання: чому саме людині необхідно усвідомлювати себе не такою, якою 

вона насправді є, а нашу думку про неї?» [286, с. 193]. 

Чому геніальні здогадки та ідеї В. І. Несмєлова так погано і так 

неадекватно почасти сприймаються читачами його «Науки про людину»? 
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Можливо, одна з причин такого нерозуміння (не єдина, зрозуміло) – це 

термінологічне «переодягання» в текстах Несмєлова більш ранніх 

богословських ідей і понять. Що означає, по суті, вказівка Несмєлова на те, що 

особистість людини і є головним аргументом у доказах реального буття 

Божого? Щоб правильно усвідомити собі такий «аргумент», необхідно згадати і 

вказати на ту обставину, що в християнському богослов'ї термін «особистість» 

є перекладом із грецького терміна «іпостась». І далі, послідовно сходячи до 

джерел ранньої християнської думки, необхідно пам'ятати, що сама «іпостась» 

– особистість є результатом, по-перше, тріадологічних суперечок, в яких 

ставилося і вирішувалося питання про співвідношення трьох Осіб Святої 

Трійці, й, по-друге, тривалих за часом, христологічних суперечок про 

співвідношення в Ісусі Христі двох природ. Що стосується тріадології, то 

далеко не відразу ранні отці церкви змогли встановити дійсне місце трьох 

іпостасей при єдиній Божественній Сутності. Довго з'ясовувалося 

співвідношення Бога-Отця і Бога-Сина. Святого Духа, великі каппадокійці не 

відразу визнали Ликом Божественної Трійці. Тільки після довгого 

непорозуміння стало зрозуміло, що саме Святий Дух є сакральним джерелом 

особистісного буття. Особистість як така є маніфестацією Третьої іпостасі 

Пресвятої Трійці. Якби В. Несмєлов спеціально вказав, що його терміни 

«свідомість» і «самосвідомість» людини є «термінологічно переодягнені» назви 

саме Духу, вірніше – Духу Святого, іншими словами, імплікації Третьої Особи 

Трійці, тоді, можна бути впевненим, адекватного розуміння «антропологічного 

аргументу» В. Несмєлова було би більше. Звідси ж випливає ще одна імплікація 

–з христологічних суперечок у ранньому християнстві. Завдяки багатьом ідеям 

В. Несмєлова, антропологія християнства максимально наближена до 

христології, чому присвячено другий том «Науки про людину». 

Таким чином, резюмуючи результати нашого міркування, можна 

констатувати: парадокс людської реальності ми виявляємо і в глибокій 

філософській думці (філософська антропологія) і в талановитій богословській 

думці (релігійна антропологія). Або, як у такому випадку говорили ранні отці 
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церкви, цей парадокс знаходить своє вираження як у «зовнішній» (так звана 

«світська філософія») філософії, так і у «внутрішній» філософії, яку стародавні 

східні отці назвали «теологією» і «богослов'ям». Очевидно, що «у Бога є і 

відповідь на питання про людину». Ця відповідь є такою: Боголюдина Ісус 

Христос [286]. 

Проблема значущості цінностей релігійної філософії й православної 

релігії обумовлена, передусім, тим, що сьогодення, в зв’язку з визначенням 

геополітичних, економічних і соціокультурних позицій України, гостро ставить 

питання щодо статусу цих цінностей. Безперечно, православні цінності 

функціонували не тільки в українській філософії, але й в межах російської 

традиції філософування, яка є актуальною в аспекті реалізації системи 

цінностей в бутті людини. 

Російська релігійна філософія є багатогранним феноменом, який є 

результатом синтези 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 процесів, що відбуваються у 

цілому світі. Положення щодо однополярного світу та про його 

однонаправлений розвиток є, на нашу думку, не достатньо обґрунтованими, і це 

стає все очевиднішим в зв’язку з політичною нестабільністю і глобальними 

проблемами сучасності. Саме тому й виникає нагальна потреба створення 

синтезуючих концепцій розвитку людства, які міститимуть і закономірну 

інтеграцію, універсалізацію світу, і прагнення народів та націй до збереження 

власної самобутності та унікальності. Для оформлення концепцій такого плану 

постає важливим звернення до розробок багатьох російських мислителів, які 

обґрунтували ідею соборності не тільки в аспекті соціальних груп, але й у 

застосуванні до розвитку людства в цілому. Духовно-моральні аспекти 

соціального життя, що є пріоритетними для російської релігійної філософії, 

знову привертають дослідницьку увагу в сучасному світі. 
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Аналіз російської релігійної філософії як евристичного напряму, що 

здатний виробити концепції соціальних перетворень сучасного світу на ґрунті 

ствердження пріоритетності духовно-моральної проблематики, дозволяє 

сформувати нове розуміння кризових явищ у сучасному світі, яке допоможе їх 

подоланню в найближчій перспективі. Незважаючи на велику кількість 

публікацій, що присвячені розгляду російської релігійної філософії, в 

українській і зарубіжній філософії, ідея російського мислителя 

В. Зеньковського [160; 162 ] щодо необхідності розгляду 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 складових російської 

традиції філософування, і протилежних спіритуалістичних матеріалістичних 

онтологічних течій в контексті діалектичного протиріччя. 

Значущими для дослідження християнських джерел російської філософії 

є біблійні тексти. І в цьому плані заслуговують на особливу увагу творчі 

пошуки К. Аксакова, І. Герцена, А. Григор’єва, Ф. Достоєвського, 

І. Кіреєвського, О. Хом’якова. 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 філософів – В. Акулініна, Г. Водолазова, В. Горського, А. Гулиги, 

І. Іванової, Л. Когана, Л. Конотоп, В. Кравченко, Є. Рашковського та ін. 

Російська релігійна філософія, виходячи зі своїх онтологічних 

пріоритетів, апелює безпосередньо до живого буття, що передує людині й 

пізнання якого не обмежується можливостями розуму. Фактично, такий підхід 

ґрунтується на якісно іншому, відмінному від утилітарно-позитивістського, 

світогляді, на більш складному розумінні процесів розвитку, що обумовлюють 

взаємодію Божественного і людського в історії, це приводить її до кардинально 

іншої постановки онтологічних, антропологічних, гносеологічних, етичних, 

аксіологічних та інших проблем сучасної філософії, вирішення яких надає 
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можливості для пошуку якісно інших стратегічних цілей розвитку людства, що 

визначаються не тільки матеріалістичним, але й духовно-метафізичним 

сприйняттям Всесвіту. 

Відомий дослідник російської філософії О. Лосєв зазначає: «…Бог – це не 

тільки всемогутність, але й милість, й істина, і він прагне не тільки того, щоб 

усе існувало в одному (Богові), але також і щоб одне, Бог, був у всьому, він 

прагне вільної Всеєдності, прагне, щоб хаотична множинність природи 

добровільно об’єдналася з Богом. Тому Бог наділяє хаос свободою об’єднатися 

з ним, єдність сотвореного світу розпадається і перетворюється на механічне 

співіснування атомів» [242, c.96]. 

Відсутність стабільності у сучасному світі є наслідком взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених глобальних проблем – економічних, політичних, 

екологічних, демографічних, що детермінуються проблемами моралі й 

моральності. Подолання моральної кризи є можливим тільки завдяки 

соціальному цілепокладанню. Слід зазначити, що визначення цілей розвитку 

соціуму не повинно бути суб’єктивним і для цього їх необхідно узгоджувати з 

універсальними моральними нормами. Сучасна глобальна проблема моралі та 

моральності обумовлена, насамперед, недостатнім впливом цих норм на життя 

суспільства. Вияву та об’єктивації універсальних моральних норм сприяє 

підвищена увага до освіті, виховання. 

Положення про мораль і моральність, які обґрунтовує російська релігійна 

філософія, можна розглядати одним із дієвих альтернативних факторів 

осмислення та перетворення суспільних реалій. Видатний російський філософ і 

богослов С. Булгаков зазначає: «І віра в Христа як Сина Божого, є водночас і 

вірою у Св. Трійцю, в ім’я якої, по заповіді Христової (Мф. 28, 19), і 

здійснюється хрещення. Вона вже включена у віру в Сина, якого послано 

Отцем і який посилає Духа Святого. Християнство є релігією… Догмат Св. 

Трійці є не тільки віроповчальною формулою, але живим християнським 

досвідом, який безперервно розвивається, він є фактом життя християнина. 

Тому що життя в Христі об’єднує зі Св. Трійцею, надає знання любові 
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Батьківської та подарунків Св. Духу. Не існує християнського життя поза 

пізнанням Св. Трійці (про що свідчить  християнська писемність)» [61, c. 126 – 

127]. 

У філософсько-соціальному аспекті релігію правомірно розглядати як 

конкретну систему ціннісно-цільових зв’язків, що обумовлюють 

життєдіяльність соціуму у відповідності з трансцендентними ідеалами, 

уявлення які спираються на авторитет, що вважається сакральним, а 

релігійність можна розглядати, з одного боку, як таку, що ґрунтується на 

безумовній вірі й повністю не раціоналізовану впевненість людей і соціуму в 

правильності та необхідності цілей, методів та засобів, що пропонуються 

релігійною системою, а з іншого боку – як прагнення до осягнення істини, що 

формує світогляд і відповідну йому релігійну систему. Релігійність, при такому 

підході, репрезентує впевненість людей і соціуму, яка ґрунтується на 

безумовній вірі в авторитетні джерела, у правильності та необхідності цілей, 

методів та засобів, що обґрунтовує конкретна релігійна система. Такий підхід, 

на нашу думку, дозволяє стверджувати універсальну значущість релігій як ціле-

утворюючих сил, що привносять елементи свободи і творчості в процес 

суспільного розвитку, спрямовують його до заданих цілей та допомагають 

подолати хаос у діях людей і соціуму в цілому. 

У зв’язку з цим важливим є положення видатного українського філософа 

С. Б. Кримського про те, що оточуючий світ був «семіотичною системою» [219, 

c. 24-25]. Філософ зазначає: «Людська творчість споріднена з безоднею та 

осяяна блискавками небезпеки, бо завжди є доланням межі звичної 

комфортності буття, викликом та зачаклуванням позалюдських стихій. Тут 

виявляється та загадкова обставина, що на вищих регістрах творчого процесу 

людина стає виконавцем нею самої викликаної логіки, яку іноді в філософській 

літературі звуть «псігрупою» – глибинною силою протистояння ніщо. Так 

завжди, в усіх аспектах буття, особливо в евристичних, пізнавальних процесах 

людина неминуче опиняється поряд з таїною, виявляється сама породженням 

чи репрезентацією таємниці» [219, c. 41]. 
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Процес формування релігійної свідомості передбачає не тільки віру в 

авторитетні джерела, але й раціонально-теоретичну апологетику, що й виступає 

релігійною філософією, і розглядається як найважливіше висвітлення 

позакультової релігійної діяльності, яка  опосередковано, через релігійну 

свідомість, впливає на культову діяльність, релігійні взаємовідносини, 

інституції та організації, розвиває їх та принципово змінює. 

Розуміння протиріч як антиномій, що не заперечуються синтезом, а 

позначають межі їх можливостей, дозволяє узгодити дії свободи і необхідності 

в процесі соціального розвитку. У російській релігійній філософії провідною 

антиномією історії є антиномія Божественного і людського, в якій мислиться 

ціле-покладання, що має свій вираз у певному Божественному впливі – 

пророцтва, передрікання, Божественні писання, сам факт Боговтілення та ін. 

Соціум розвивається у відповідності до тенденції, що задається висхідним 

результативним вектором, який припускає закономірні регресивні прояви, але 

 які прагнуть до єдиної мети – до перетворення природи і людства, у якому 

протиріччя – Божественне і людське, не знищуються, а зливаються в єдине ціле. 

Антиномічний процес розвитку можна схематично репрезентувати у вигляді 

двох ліній, що сходяться й символізують прояви протилежностей в соціально-

природному середовищі. 

Російська релігійна філософія є світоглядною системою, яка самобутньо 

інтерпретує дійсність. На нашу думку, її припустимо розглядати як спробу 

філософської систематизації й узагальнення положень богослов’я і світського 

мислення, що розуміються як протиріччя. У відповідності до антиномічної 

методології, шляхи такої синтези можуть різнитися, співвідношення 

протилежностей змінюватися, свідченням чого є розмаїття конкретних 

філософських побудов російської релігійної філософії, які об’єднує прагнення 

прояснити перспективи розвитку соціуму та обґрунтувати значення моралі, 

засоби та перспективи досягнення соціальних цілей. Антиномізм як 

методологічна основа російської філософії дозволяє подолати детермінізм 
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Гегеля [102], який закладено в його схемі історичного розвитку, обумовленою 

діалектичною тріадою. 

Дії свободи та необхідності у процесі соціального руху суміщають 

розуміння протиріч як антиномій, що не заперечуються синтезом, але 

позначають межі його потенційних можливостей, які закладені у цих 

антиноміях і передбачають вільні дії у варіантах актуалізації, у виборі шляхів 

синтезу, що надає можливості пояснення як розмаїття природного світу, так і 

людської свободи. 

Але слід зазначити, що таке діалектичне тлумачення має певні обмеження 

в її використанні: по-перше, найефективніше її використовувати в релігійних 

системах, тому що антиномія опосередковано передбачає наявність свобідного 

діяча, який є трансцендентним макрокосмосу; по-друге, тільки при розгляді 

загальних закономірностей процесу розвитку, в тих випадках, коли існування 

протиріч не обмежується відносно короткими часовими інтервалами; а також 

для філософських систем, коли протиріччя виникають та існують у межах 

певного проміжку часу, де традиційна діалектика не тільки не втрачає своєї 

значущості, а є головним методологічним принципом. 

Щодо наявності протиріч у певній системі, то тут є показовою концепція 

християнської моральності Вол. Соловйова. Впродовж усього життя філософ 

прагнув вирішити питання можливих шляхів удосконалення людства. З одного 

боку, Вол. Соловйов системно обґрунтував процес духовно-поступового 

розвитку людства, а з іншого – заперечував можливість самостійного духовного 

його відродження. Це протиріччя було значущим стимулом для розвитку 

російської релігійної філософії, яка у подальшому прагнула подолати таку 

подвійну позицію російського філософа. Дилема, яку поставив Вол. Соловйов, 

людська свобода або Божественна необхідність, мала велике значення для 

подальшого розвитку російської релігійної традиції філософування. 

Для розуміння співвідношення в процесі соціального розвитку 

детермінації свобідної волі у положеннях антиномії Божественної необхідності 

і свободи людини можна виділити наступні протиріччя – «Божественна 
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необхідність – Божественна свобода», «людська свобода – людська 

необхідність». В такий спосіб, можна відшукати й іншу антиномію, що передує 

першій, але в дійсності супроводжує її – антиномія Божественної свободи і 

природної необхідності. Отже, постає можливим наступне філософсько-

релігійне осмислення суспільного розвитку – людина існує у світі природної 

необхідності й вона повинна проникнутися творчою Божественною свободою, 

що дозволить їй спрямувати перетворення світу природної необхідності у 

відповідності до Божественної необхідності. 

На нашу думку, головними здобутками російської релігійної філософії 

постали: по-перше, проголошення важливості переорієнтації філософських, 

етичних, соціальних та ін. досліджень від природно-необхідного до творчої 

свободи людини як прояву Божественної свободи і, по-друге, положення про 

найвищу роль людства у процесі перетворення світу, що відповідає 

Божественному задуму. 

Також важливим є те, що в межах російської традиції філософування 

правосвідомість щільно пов’язана з моральністю, а через неї – з релігійністю. 

При цьому суспільна мораль розуміється подвійно: існують моральні норми 

універсальні, безумовні, що завжди приймаються у просторі й часі, об’єктивні, 

що надаються людині, незалежно від неї (Вол. Соловйов). Духовно-творча 

свідомість людини не тільки розпізнає ці норми, але й формує унікальні, 

особливі моральні норми, що змінюються у просторі й часі, тобто норми 

відносні, суб’єктивні. Виходячи з цього, схему відомого російського мислителя 

Є. Трубецького, відповідно до якої сфери моральності й права репрезентовані 

як дві окружності, що перетинаються, а природне право є сферою їх 

перетинання, можна доповнити, якщо виділити в цій окружності заштриховану 

середину, що позначає універсальні моральні норми, перетинання з якою 

правничої окружності й буде умовно позначати природно-правничі норми, що 

втілені у конкретному законодавстві. 

В процесі аналізу соціальної дійсності сучасного світу слід спиратися на 

положення Вол. Соловйова, яке було фундаментальним для більшості 
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представників російської традиції філософування кінця ХІХ – початку ХХ ст., 

щодо зростання любові до людини, зростання справедливості та солідарності у 

світі. Але слід зазначити, що без превалювання універсальної моралі над 

розумно обмеженими матеріальними потребами, всі положення про рівність та 

єдність людства залишаються тільки теоретичними положеннями, а вірніше – 

утопією. Представники російського духовно-культурного ренесансу на зламі 

ХІХ і ХХ ст. стверджували «крихкість», «тендітність» всесвітньо-історичного 

руху людства, про пов’язані з цим рухом катастрофи. З великою проникливістю 

про катастрофічність розвитку Росії говорили Вол. Соловйов, Л. Шестов, 

С. Булгаков, С. Франк, І. Ільїн і Л. Карсавін. 

В сучасній версії глобалізації головний акцент робиться на людину 

(індивідуально-суб’єктивний розум, потреби, інтереси, цілі), а Божественному в 

житті людей і народів залишається вже небагато місця. Такий стан не може 

зберігатися впродовж тривалого часу і людська свобода, яка тяжіє до природної 

необхідності, поступово змінює напрям свого прагнення, тобто поступово 

набуває риси Божественної свободи, а світова спільнота обирає такий вектор 

свого історичного розвитку, що обумовлюється Божественною необхідністю. 

Це на ноуменальному рівні, а на феноменальному ми бачимо в сьогоденні не 

тільки України, але й багатьох інших країн світу підвищений інтерес саме до 

духовних проблем. 

Виходячи з багатьох положень російських філософів, феномен 

соціального цілепокладання можна конкретизувати. Будь-який індивід і кожний 

соціум мають свої цілі, що визначаються на певному історичному етапі. Якщо 

чітко виокремити ці цілі, тоді можна прояснити основні характеристики життя 

як окремої людини, так і соціуму. Ці цілі виводяться з індивідуального 

світогляду і визначаються прагненнями людини – суб’єктивні цілі, або 

відчуваються, проясняються, тобто є заданими незалежно від суб’єкту 

(об’єктивні, універсальні цілі). Робити певні прогнози на ґрунті суб’єктивних 

цілей неефективно, оскільки останні виходять із неконстантної свобідної волі 

людини, змінюються під впливом обставин і не підводяться під будь-які 
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закономірності. Об’єктивні цілі доступні для прогнозування, оскільки є 

незмінними, константними. 

Уявлення про духовно-моральну кризу як таку, що визначає інші 

глобальні проблеми, і тезу про необхідність починати вирішення останніх саме 

з вирішення моральної проблеми, що спирається, перш за все, на виховання та 

освіту, мають евристичний характер. При цьому, освіту не слід розуміти як 

навчання йдеться про постійний процес само-створення людиною себе самої, 

свого змісту, свого образу. Кожне суспільство, яке прагне до стабільного 

майбутнього, повинно на перший план виносити проблеми освітнього 

характеру, оскільки всі інші залежать, в тій чи іншій мірі, від людей, які 

наповнюють конкретним змістом всі суспільні інституції, які приводять їх у 

дію та вдосконалюють. Щоб освітній процес був дійсно ефективним, 

необхідними є: справедливість держави, яка вивіряє правничу систему завдяки 

універсальним моральним нормам; зближення держави і церков з метою 

спільного перетворення соціуму; відкритість офіційних релігійних інституцій, 

їх готовність до теоретичного діалогу і до активної практичної діяльності. 

Соціальна функція релігії реалізується, насамперед, у цілепокладаючій 

діяльності, напрям якої залежить від конкретних історичних умов і соціальних 

уявлень. Це дозволяє говорити про релігійність будь-якої соціально-

філософської системи, яка описує та обґрунтовує цілі розвитку суспільства, що 

відповідно детермінує в ній засоби, що передбачаються для їх досягнення, і 

ставлення до філософії історії. Тому система, яка прагне зазирнути в майбутнє і 

на основі свого бачення здійснити історичну ретроспективу, та намагається 

відшукати смисл в історії, постає, у певній мірі, системою релігійною. 

Російська релігійна філософія засобом реалізації стабільного майбутнього 

вважала створення універсальних моральних норм і цінностей. В контексті 

процесів, що відбуваються у сучасному світі, такий підхід є утопічним. 

Ми приймаємо положення В. Зеньковського [160], що період систем 

російської філософії визначали дві основні течії – слабо репрезентовану, яка 

шукала ґрунт у гносеології, й більш впливову, творчу, яка спиралась на 
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онтологічну установку, при цьому до останньої можна віднести і спіритуалістів, 

і матеріалістів. Тому в методологічному плані правильним є аналіз систем 

російської філософії, для яких характерно превалювання онтологічної 

проблематики і розгляд цих систем через внутрішню боротьбу, наявних у них, 

протилежностей. 

Православ’я впродовж століть впливало на матеріальне і духовне життя 

українського народу. Завдяки ньому люди пізнавали та оцінювали власні 

вчинки, організовували діяльність, особисте життя та побут. Історично 

склалося так, що релігійність і православ’я постали невід’ємними та 

визначальними чинниками формування свідомості людини. Релігійність ще з 

давнини була джерелом патріотизму народу, для якого синонімами були 

поняття «Батьківщина» і «віра». З іншого боку, домінантна роль православної 

релігії у формуванні свідомості була очевидною, оскільки згідно традицій у 

православній родині дитину хрестили в православному храмі, потім віддавали 

до школи, де виховання та викладання проводилися з позицій православних 

канонів. 

На початку ХХ ст., в тогочасній російській державі, складається така 

ситуація, коли на тлі відносно стабільного економічного розвитку, 

спостерігається падіння моралі та моральності, негативне ставлення до 

принципів і норм спільного життя, яке виховувала православна церква, яка 

опинилася в цей час у глибокій кризі, що мало принципове значення й для 

кінця царської імперії. Криза православної церкви другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. була не єдиною причиною тих змін, що відбулися у 

православній свідомості. 

У дослідницькій літературі існує достатньо джерел щодо аналізу 

православ’я, які відносяться до дореволюційного, радянського і 

пострадянського періодів. Але, насамперед, слід визначитись, що власне ми 

розуміємо під поняттям «релігійна свідомість». Свідомість людини, зокрема й 

релігійна, це одна з тих важливих проблем, що викликають інтерес у 

представників філософії, соціології, психології та ін. Початок ХХІ ст. 
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характеризується тим, що ця проблема викликає неабиякий інтерес у 

представників культурології, історії, літературознавства та ін., що спричинило 

появу нових наукових напрямів – психоісторії, історичної психології, 

соціальної історії та ін., в зв’язку з цим й існує достатньо велика кількість 

підходів до визначення свідомості. 

Окрім того, слід розділити розуміння свідомості людини як світської та 

релігійної. Якщо звернутися до дефініцій свідомості, що існують у 

дослідницькій філософській і психологічній літературі, то найбільш поширеним 

є підхід до свідомості як самосвідомості, як самозвіту «Я» у власних діях та 

вчинках. При такому розумінні свідомість є специфічною реальністю, 

особливим внутрішнім світом, «який наданий суб’єкту безпосередньо і який 

пізнається з повною безумовністю» [325; Т.3, с. 589 – 590]. У такому 

тлумаченні на перший план виступає тільки «внутрішній світ». В інших 

підходах наголошується, що хоча свідомість будь-якого індивіда є унікальною, 

але не довільною – вона обумовлена факторами, що є зовнішніми щодо неї, 

передусім, структурами соціальної системи, де існує індивід і завжди має 

суспільно-історичний характер. 

В релігійній інтерпретації релігійної свідомості слід звернути увагу не 

стільки на точне визначення цього поняття, скільки на виокремлення тих рис, 

що є головними для православної свідомості. Наприклад, російський філософ 

П. Новгородцев у статті «Сутність російської православної свідомості» виділяє 

«особливості релігійної психології православної віруючої душі: споглядання, 

смирення, душевна простота, радість» [292, c. 307–318]; думки про Господа, 

потребу зовнішнього виразу релігійного почуття, відчуття та очікування 

Царства Божого [292, c.313]. 

В такий спосіб, ми будемо розуміти під свідомістю «стан психічного 

життя індивіда, який висвітлюється в суб’єктивному переживанні подій 

зовнішнього світу і житті самого індивіда, у звіті про ці події» [325; Т. 3, c. 

589]. Виходячи з цього, можна побачити, що релігійна свідомість передбачає 

дві характеристики – внутрішню і зовнішню. 
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З одного боку, релігійна свідомість – це «внутрішній світ», але водночас – 

це ще й сукупність тих колективних уявлень, принципів та норм, що 

складаються впродовж століть і які людина повинна сприймати, узгоджувати з 

ними власні дії, оцінювати власні вчинки на їх основі. Російська дослідниця 

Н. Б. Мечковська в праці «Мова і релігія» так характеризує складові релігійної 

свідомості:  

1) уявлення про Бога (Абсолют чи сонм богів), його історія або вчення 

про Бога; 

2) уявлення про волю Бога, про його Завіт або вимоги до людей; 

3) залежно від уявлень про Бога формування уявлень про людину, 

суспільство, світ (у деяких релігіях - також і про кінець світу, про шляхи 

спасіння, про загробний або потойбічний світ); 

4) залежно від уявлення про Бога формування релігійно-етичних і 

релігійно-правових уявлень і норм; 

5) уявлення про правильність культу, церковної організації, стосунків 

церкви з навколишнім світом, а також про історію розвитку і вирішення цих 

проблем [277, с.33]. 

В процесі дослідження релігійної свідомості перед релігієзнавцями 

виникає велика кількість проблем, головною з яких є наступна – на основі 

існуючих джерел зрозуміти цей особливий «внутрішній світ» людини або цілої 

спільноти. В межах нашої проблеми важливо проаналізувати ставлення до 

православної церкви, через відвідування або невідвідування церковних відправ, 

участь в обрядах, таїнствах та ін. 

Отже, в першу чергу, необхідно виявити впливи процесу модернізації, що 

охопили всі процеси життєдіяльності української спільноти після відміни 

кріпосного права; показати, який вплив мали події в економічному, 

політичному і соціальному житті початку ХХ ст. на релігійну свідомість. При 

цьому слід зазначити, що саме стик двох століть ХІХ і ХХ постав для України 

таким періодом, коли процеси модернізації торкалися всіх галузей життя 

українського народу. 
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Наукова значущість проблеми проявляється і в тому, що в цілому зріс 

інтерес до церковної історії Російської держави (в складі якої знаходилась і 

Україна), а також й до окремих питань – таких, як духовне життя православних, 

духовна освіта, державно-церковні відносини, церковні православні організації 

та ін. 

Проблема взаємовідносин віруючих і православної церкви почала 

досліджуватися в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.  Саме тоді вчені прагнули 

відповісти на актуальні питання тогочасного суспільства – у чому полягає 

причина охолодження до віри і церкви. Відомий історик православної церкви 

О. Папков у праці «Занепад православного приходу (XVIII – XIX ст.)» [300] 

аналізує економічний і правничий занепад православного приходу ще від часів 

Петра І й до правління Миколи І. При цьому вчений наголошує на двох 

причинах деструкції православного приходу: по-перше, «під впливом 

кріпосного права», а по-друге, «цьому…. сприяв і розкол, який відволікав до 

свого темного середовища більшу частину народонаселення» [300, c.1]. 

Хоча виникнення більшості проблем, що пов’язані з життям приходу, 

автор відносить до часів Петра І, політика щодо церкви, як і діяльність у цій 

сфері Катерини ІІ, знаходять у тексті О. Папкова своє виправдання: «Уряд 

Петра Великого і Катерини ІІ, часто одухотворені найкращими намірами 

перебудови церковного устрою і побуту, мали справу з інертною народною 

масою, яка без інтересу ставилася до всіх питань про вищі запити життя і 

духовні потреби» [300, c.8]. Інший відомий дореволюційний історик І. Айвазов 

прагнув виправдати діяльність священиків та припинити критику духовенства. 

Слід зазначити, що більшість праць дослідників дореволюційного періоду мали 

більш публіцистичний характер. 

Одним із перших дослідників радянського періоду був М. Нікольський. 

Перше видання його праці «Історія російської церкви» було надруковано у 1930 

р. з епіграфом «релігія – дурман для народу» [288]. Під цим гаслом, фактично, 

викладено було весь матеріал дослідження, яке охоплює період від 

дохристиянських вірувань і культів до пореформеної Росії. Жахливий 
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економічний стан і бюрократична політика обер-прокурора К. Побєдоносцева, 

на думку автора, привели російську спільноту і російську церкву до глибинної 

кризи, яка стосувалася взаємовідносин у суспільстві й взаємовідносин 

священиків та віруючих. При цьому, криза церкви торкнулася не тільки 

інтелігенції й робітників, але й «темного забитого села». Впродовж тривалого 

часу праця М. Нікольського залишалася, фактично, єдиною, де «розкривались» 

особливості православної релігії. Саме під впливом ідей автора з’явилися 

твердження, що «православ’я – душитель революційних рухів», і про церкву як 

оплот проти просвітництва і науки. 

У багатьох працях радянського періоду дослідники прагнули довести 

негативні риси релігії в цілому і православ’я, зокрема [211; 212; 268; 289; 290; 

333]. 

Тільки починаючи з 80-х років ХХ ст. змінилося ставлення до 

православної релігії. Наприклад, П. Зирянов у праці «Православна церква у 

боротьбі з революцією 1905-1907 рр.» наголошує, що, навіть, в умовах глибокої 

кризи, релігія все таки зберігала свою силу [168, с.40]. У цей же час друкуються 

такі збірки статей, як «Російське православ’я і атеїзм у вітчизняній історії», де 

автори прагнуть показати нерелігійність народу. Також було видано 

колективну працю «Російське православ’я: віхи історії» [333], де була розкрита 

історія православної релігії й церкви від давнини до 1917 р. Матеріал цієї праці 

викладено за хронологічним і проблемно-тематичним принципами. На думку 

авторів, єдиний позитив, що існує в діяльності православної церкви – це її 

настанови в Середні віки: «Найбільш значущий внесок у політичну і культурну 

історію Росії був зроблений Церквою в період Середніх віків. При всій 

багатоскладності цього періоду не викликає сумнівів, що реальний вплив 

церкви на економічний, політичний, культурний розвиток був найбільшим за 

всю її історію» [333, с. 693]. 

Слід зазначити, що практично всі дослідження наголошували на кризі 

православної релігії, на кризі царської влади, що й дозволило революції та 

ідеології більшовизму перемогти. 
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Окрім такого, суто радянського підходу до православ’я, слід виділити 

працю російського емігранта A. Карташова «Нариси з історії російської 

церкви» [191], яка була видана у Парижі (1959 р.) і значно пізніше в Росії (1991 

р.). Хронологія праці доведена тільки до початку синодального періоду, який 

автор оцінює неоднозначно. З одного боку, синодальний період в історії 

російської православної церкви виступає «секулярним, західним, анти-

теократичним», а з іншого – періодом піднесення церкви «на значно більшу 

висоту у всіх характеристиках її життя», коли поширюються духовні школи, 

залучається світська культура до галузі релігійної культури і православного 

богослов’я – з’являються праці О. Хомякова, братів Аксакових, Вол. Соловйова 

[191; Т.2, с.248]. 

Привертає дослідницьку увагу й багатотомна «Історія російської церкви», 

особливо восьма книга, що була написана І. Смоличем. На відміну від 

A. Карташова, який обрав хронологічний підхід, І. Смолич у перший частині 

описує церковний устрій, церковні інституції, політику влади у ставленні до 

церкви (поч. XVIII – поч. ХХ ст.), а друга книга присвячена безпосередньо 

діяльності цих інституцій. Автор наголошує, що більшість проблем, які 

загострилися після реформ Петра І, вже існували перед тим, у ранньому періоді 

історії. Недоліком є, наприклад, неосвіченість духовенства – звідси 

перенесення наголосу на роль культу і обрядів. До недоліків, на думку автора, 

слід також віднести й церковний розкол, боротьбу з яким церква вважала своїм 

головним завданням. Окрім того, розвитку православної релігії заважали й такі 

чотири фактори: по-перше, територіальне розширення держави; по-друге, 

зростання кількості населення; по-третє, зміни у соціальній структурі та стані 

культури, її традицій; по-четверте, новий характер державної влади та її 

спрямованість. 

До православ’я звертається й інший  дослідник І. Поспєловський [317; 

318]. Він також наголошує на кризі православ’я на початку ХХ ст. Церква, на 

його думку, опинилася в ізоляції, а люди боролися за громадянські права і 

свободи. Окрім того, методи боротьби – пропаганда, ультиматуми та ін., теж 
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«випадали» з православних взаємовідносин. І останнє – російська влада 

розглядала і церкву, і православ’я як своє «господарство», що може й почекати 

[317, с. 33 – 39]. 

Серед дослідників православної релігії й православної церкви були й такі, 

які пов’язували релігійний підйом із інтелігенцією. М. Зернов [163; 164] 

стверджує, що на початку ХХ ст. до православ’я і церкви звернулася вся 

інтелектуальна еліта і «відкрила для себе світ російської святості та аскетичну 

традицію ченців» [163, с. 67]. 

Проблеми православ’я і віри розглядаються й представниками 

української діаспори – І. Мірчуком, митрополитом Іларіоном (І. Огієнко), 

Д. Чижевським та ін. Віра аналізується як така, що ламає всілякі перепони, 

долає невдачі й розчарування, чинить звитягу в неймовірно важких умовах 

життя. На думку Д. Чижевського, «релігійне забарвлення яскраво виступає в 

історії української думки» [434, c. 19], найвідповідальнішим покликанням 

людини є служіння Богові, здійснення місії провідника й проповідника Божого 

слова. 

Слід також зауважити, що, наприклад, митрополит Іларіон здійснив 

досконалий і точний переклад Біблії українською мовою, але, як він зазначав, 

то тільки частка великого обов'язку, який він поклав на себе. Головним, на його 

думку, є збереження мови, яке означає збереження культури, і нації. 

У цьому аспекті слід згадати ім'я українського фундатора «філософії 

мови» О. Потебні. Вчений з української діаспори П. Голубенко зазначає: «За 

редакцією Потебні видано твори Квітки-Основ'яненка, Гулака-Артемовського, 

Манжури. Сам Потебня став найвидатнішим представником української науки і 

продовжувачем української традиції в Харківському університеті» [110, c. 181]. 

Головним для О. Потебні було те, що спроба усвідомити початок людської 

мови неможлива без зв'язування значення слова з думкою і рівня його 

пов'язаності з духовним життям народу, з релігійним буттям нації. Саме у мові 

ми розуміємо інших, а одночасно – розуміємо самих себе (І. Кошелівець [216], 

Ю. Крістєва [499], О. Потебня [319]). Мовні категорії («мова», «думка», 
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«слово») вищезазначені дослідники аналізують виключно у контексті 

соціокультурного простору, у безпосередньому зв'язку з українським народом, 

українською нацією. Мовна єдність організовує єдність побуту, єдність звичаїв. 

На нашу думку, слід додати, очевидно, і єдність релігійних вірувань. 

Головними питаннями для П. Біланюка [464], Г. Васьковича [64; 65] та 

інших мислителів були такі: що є смислом життя в діаспорі, як відчути те, що 

відбувається в Україні, яким буде майбутнє нашої держави, філософії, релігії, 

освіти. У статті «День державности і соборности» Г. Васькович зазначає: «Акт 

державности 22-го січня 1918 року має для цілого українського народу своє 

глибоке значення в кількох площинах: він є важливим, як історична подія 

вікового значення, зроджена природним розвитком в час революції в Україні 

1917 року;  він є важливим як політичний акт внутрішньо-українського і 

міжнародньо-правного значення, що формально започаткував новий державно-

правний уклад на сході Європи; крім того, акт державности має своє велике 

значення з уваги на рішуче підкреслення принципу національної свободи 

українського народу в противагу панівним тоді класовим теоріям» (авторське 

написання зберігається – К.В.) [65, c. 3]. 

Автор робить висновок, що національна свідомість українського народу 

зростає з кожним роком, що Україна має право на власну державу і її народ (і в 

самій Україні, і в діаспорі) надає силу новим поколінням безперервно змагатися 

за здійснення проголошених ідей [65, c.3]. Український дослідник наголошує: 

«Між нами на чужині знаходяться активні учасники другої світової війни, які 

брали особисто участь у визвольній боротьбі. Є ще також учасники подій 

сімнадцятих і вісімнадцятих років. Їх і нас усіх найпершим завданням є 

передати нашу любов, досвід і запал нашим дітям, аби вони також включилися 

в лави борців і були готовими віддати для України свою працю, кров, а в 

потребі навіть життя» [65, c. 57]. 

Процеси формування національної свідомості більшість авторів пов'язує з 

вихованням нових генерацій. О. Потебня наголошував на тому, що «правильна, 

єдина прикмета, за якою ми пізнаємо народ, і разом з тим єдина, не замінима 
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нічим і неодмінна умова існування народу є єдність мови… Вона є 

інструментом свідомості й елементарної обробки думки, і, як інструмент, 

зумовлює прийоми розумової праці…» [319, c. 222]. Такий підхід є важливим, 

оскільки будь-який досвід, зокрема й релігійний, формується завдяки мові, яка 

створює певне світосприйняття. 

Дослідження православної релігії, її історії, сутності впродовж 

радянського періоду мали одержавлений характер, чітке ідеологічне 

навантаження. Тому православ’я виступало своєрідним негативом у житті 

людей, забороною для «істинно віруючих» ідеалів соціалізму і комунізму. 

Об’єктивне дослідження основ православної релігії, і віри можна побачити в 

працях представників еміграції – української й російської. Саме вони прагнули 

довести, що єдина релігія, яка може врятувати людей від насилля, 

аморальності, самогубств та ін. – це православна. При цьому всі вони 

усвідомлювали недосконалий устрій самої організації православної церкви, 

недостатню обізнаність священиків, переведення віри як вищого сенсу 

духовності до плану культовості та обрядовості. Тільки після 1991 р. і в 

Україні, і в Росії, розпочинається принципово новий етап наукового 

дослідження православної релігії, її значення для формування духовної 

людини. 
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ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ 

Аналіз сутнісних виявів людини в православ’ї, опираючись на писемні 

джерела догматичного богослов’я, святоотецької традиції та російської 

релігійної філософії кінця ХІХ початку ХХ ст. показав, що:  

1. Специфіка візантійської традиції, яка 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 смислу людського буття. 

2. Основою концептуального наслідування у розвитку грецької 

патристики є обґрунтування принципових антиномій, що висвітлюють 

трансцендентно-іманентний характер Божественної Присутності в світі. 

Такий підхід спрямований на подолання дуалізму, в якому Вищий 

початок є трансцендентним людській дійсності, а також на подолання 

пізньоантичного монізму і пантеїзму, що обмежують свободу Абсолюту 

через взаємообумовленість зі світом. 

3. Твердження щодо одночасної істинності протилежних 

суджень в аспекті описування Божественного начала: єдність - 

множинність; доступність - недоступність; осягненість - неосягненість і 

т.п. проявляється в працях візантійських мислителів як символічні 

концепти – «триєдність», «слово во плоті», «пресвітлий морок», «незриме 

світло» та ін., що розкриває прагнення до подолання кордонів розсудку в 

пошуках абсолютної істини. 

4. 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 
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наближення людського розуму і Божественної природи, висвітлює 

схоластичний оптимізм у плані інтелектуального розвитку і песимізм у 

плані моральнісної свободи людини та її духовного потенціалу. 

5. Основні особливості грецько-християнської філософсько-

релігійної спадщини співвідносяться з усвідомленням російського логосу, 

який орієнтований на моральнісно-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. 

6.  Специфіка православ'я – напруга в соціально-етичній 

проблематиці, моральнісні проблеми, опозиція свободи - єдності 

максимально посилює чисельні аспекти Східнохристиянського 

універсалізму, що висвітлюється у потребі затвердження вселюдського 

значення моральнісних істин. 
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РОЗДІЛ 3. ПРАВОСЛАВНА АНТРОПОЛОГІЯ І ХРИСТОЛОГІЯ 

3.1. Процесуальний характер становлення і вдосконалення людини  

Духовна ситуація в соціумі завжди пов’язана з проблемою ролі та смислів 

традицій, цінностей, як світських так і релігійних. Відмова від абсолютних 

цінностей руйнує вертикаль «піднесеність – ницість» і, в такий спосіб, знищує 

трьохвимірність світовідчуття людини, переводить її духовний світ в іншу 

площину – звужуються обрії думки, зникає її глибина. Відхід від традиції 

поглиблює катастрофічність такого стану. Безперечно, що людина в такій 

ситуації починає відчувати розірваність власного буття, відсутність цілісності 

як такої. 

Сучасність, фактично, абсолютизує розірваність буття людини, 

затверджує її як неминучість, як своєрідний атрибут людської природи. Не 

випадковою, а закономірною є поява філософських течій, що декларують 

необхідність відмови від індивідуальності, свободи, самостійності у виборі, 

самостійності у пошуку абсолютних цінностей. 

Спроба позбавити людину її природних якостей та цінностей приводить 

до дисгармонії буття людини у світі. На думку М. Бубера, «…доки людина не 

досягає власної самості і не виходить за межі власної самості,  вона не 

спроможна надати світові ні доброго, ні злого, їй нема діла до цього світу. 

Тільки тому, хто вірить у світ, надано взаємодіяти з самим світом; і якщо 

людина віддається цій взаємодії, вона не може бути позбавлена Бога» [59, с.92]. 

Очевидним є те, що інтерес до проблеми досконалої людини не є 

випадковим. Українські дослідники Л. Конотоп і В. Хромець у праці 

«Антропологічні виміри езотеричної філософії» так визначають свідомість 

людини: «Якщо структуру людського «Я» зобразити у вигляді концентричних 

кіл, то свідомість потрібно розмістити у центрі. Наступне коло – це буде біля 

свідомого, пов’язане з тим, що людина не тримає в свідомості, але може легко 

актуалізувати. Наступне концентричне коло – це індивідуальне несвідоме. У 

ньому міститься все, що витискається з свідомого. Перше і друге коло пов’язані 

з пам’яттю. Наступне коло – це колективне підсвідоме. Воно реактуалізується 
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на індивідуальному рівні як колективна пам’ять. Четверте концентричне коло – 

надсвідоме. Специфіка цього кола, у тому що воно пронизує три попередні, 

надаючи загально обов’язкові змісти, що переломлюються дещо по-різному, 

залежно від кола. Це, як його називали філософи, Логос (закон). П’яте навіть не 

можна назвати колом. Воно тисне, як би то, з усіх сторін на четверте коло, а в 

інших проявляється як точки. П’яте – це сфера священного, а точки – це 

прориви священного» [203, с.81]. 

У свій час християнські інтуїції щодо розвинутої людини принципово 

змінили свідомість людей. Ідеї рівності всіх перед Богом, єдність людей, 

унікальність, неповторність та своєрідність кожної людини, можливості 

корінних внутрішніх змін, динаміка духовно-душевного життя людини, любов 

людини до Бога та можливості спілкування з Ним та ін., не тільки змінили 

уявлення про людину, а й постали основою для формування культури. Відомі 

дослідники Д. Гудінг і Дж. Леннокс у праці «Людина та світогляд: у пошуках 

істини і реальності» зазначають: «Людський дух не існував вічно як частина 

Світового Духу, що виникла з божественного начала шляхом еманації і 

тимчасово замкнена в матерії, як стверджується в індуїзмі і гностицизмі. За 

Біблією, людський дух і розум були створені Богом з нічого, як і увесь Всесвіт. 

Людський дух не є частиною Бога. Природа, будучи створеною і постійно 

підтримуваною Богом, має свою власну, Богом дану незалежність, цінність і 

значимість, хоча природні явища свідчать про Творця. Їх незалежність і власне 

значення не можна недооцінювати. Недооцінка незалежності і самостійної 

цінності природи – це помилкова духовність. Не можна вважати: якщо ви 

зазирнете всередину створеного Всесвіту, то зрештою знайдете там 

нестворений дух Бога як основу (субстрат) матерії» [128, 2; c.163]. 

Слід зазначити, що більшість антропологічних систем наступних епох у 

відношенні до основних ідей християнства виявляються тільки варіаціями на 

зазначену тему. Навіть мислителі некласичного напряму в сучасній західній 

філософії звертаються до них для того, щоб спростувати їх, заперечити образ 
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досконалої та гармонійної людини, людиною «розірваною», закинутою до 

світу. 

Відмова від образу цілісної людини, на якій наполягають мислителі 

постмодерну – Ж. Батай [24; 25; 26; 27], Ж. Дельоз [133; 134], Ж. Дерріда [138] 

та ін., неодноразово виявлялася необґрунтованою в історії людської думки. На 

нашу думку, те, що здається абсолютним, можна спростувати екзистенціально, 

онтологічно. Виявляється, що неадекватність постмодерністського образу 

людини, підтверджується навіть долями самих філософів цього напряму. ХХІ 

століття неодноразово підтверджувало і підтверджує стародавній вислів: 

«Слова заперечуються словами, але чим ти зможеш спростувати життя?». Така 

ситуація, безперечно, актуалізує пошуки нового осмислення проблеми людини, 

проте не дозволяє забути й позитивне старе. Тому важливим є звертання до 

релігійного осмислення проблеми людини. 

Релігія завжди оперує поняттям «абсолютні цінності» й водночас вона 

сама є сферою таких цінностей. Наприклад, відомий представник німецької 

філософії Л. Фойєрбах обґрунтував положення щодо великої ролі релігії у 

формуванні цінностей абсолютного порядку. На думку філософа, образи 

мислення набувають самостійного існування і постають предметом віри. 

Релігійна віра, таким чином, постає вірою в об’єктивне існування образів 

фантазії, імагінаційних якостей та ін. Л. Фойєрбах у праці «Лекції про сутність 

релігії» зазначає: «Будь-який бог є істотою, яка створена фантазією, це – образ і 

при цьому образ людини, але образ, який людина покладає поза собою і уявляє 

для себе у вигляді самостійної істоти» [400, 2, c.701]. Л. Фойєрбах наголошує, 

що в так званих «духовних релігіях», а до них належить і християнство, 

відбулося гіпостазування таких загальних якостей людства як розум, безсмертя, 

благо, могутність, милосердя. Звідси й походять такі характеристики 

християнського Бога – «всевідаючий», всеблагий» та ін. 

Слід погодитися з положеннями українського філософа і релігієзнавця 

М. Попова, В праці «Аксіологія і медицина» він зазначає: «Переважна 

більшість дослідників пов’язує виникнення цінностей або з продуктивною 
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діяльністю людини, як результат виявлення і застосування людських здібностей 

і здатностей, власне з притаманною людині духовною сутністю, або ж в 

історичному процесі їх застосування і розвитку, тобто в культурному просторі 

людської діяльності, у культурі в цілому. Однак, частка «або» тут зовсім 

недоречна. Ні людська діяльність, ні її культурний простір і зміст не існували і 

не існують окремо одне від другого. Це дві сторони єдиного реального процесу 

життя людини і суспільства. Усі характеристики людини та її діяльності є 

засобом і продуктом її історичного поступу і, таким чином, всі культурні 

звершення, досягнення на цьому шляху, виражають, у ціннісному вимірі, 

надбання історії, надбання культури» [314, c.56]. Людина завжди пов’язана з 

цінностями, вони виступають не тільки її метою, а й засобом життєдіяльності, 

можуть мати і світську, і релігійну забарвленість. 

Важливість осмислення релігійної концепції людини підкреслював 

засновник філософської антропології, відомий німецький мислитель М. Шелер 

[442; 443; 444]. На його думку, тільки поєднання філософського, природничо-

наукового і релігійного підходів надає можливості для побудови цілісної 

концепції. 

Інші представники філософської антропології – Е. Агацці, А. Гелен, 

А. Портман, Г.-П. Рікман, А. Сервера Еспіноза. розкривають природу людини, 

її походження та співвіднесеність зі світом тваринним. Людина виступає   

особливою «твариною», хоча вони й виділяють положення щодо визначальної 

ролі духу в людині. У релігійній антропології М. Бубера, Г.-Е. Генстенберга, 

О. Дерісі, Л. Фарре можна помітити більшу увагу до проблеми істинної 

особистості, спілкування, ставлення до Бога та інших питань суто 

екзистенціального плану. 

Активно працювали з богословським матеріалом, який стосується 

проблеми людини, й російські філософи – М. Бердяєв, С. Булгаков, 

В. Зеньковський, І. Ільїн, М. Лосський, П. Флоренський, С. Франк та ін. 

Православна теорія людини розкрита в працях Григорія Богослова, Іонна 
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Дамаскіна, Максима Сповідника, арх. Кіпріана (Керна), свят. Луки (Войно-

Ясенецького) та ін. 

Проблеми духовного буття людини аналізувалися в працях С. Аверінцева, 

В. Андрущенка, В. Горського, Л. Губерського, П. Гуревича, В. Копалова, 

С. Кримського, К. Любутіна, С. Хоружого та ін. На думку С. С. Аверінцева, 

«людина одразу опиняється далеко за межами всього природно-космічного: 

вона безпосередньо пов’язана живими особистісними путами з творцем усього 

природного... особистісний бог передбачає й особистісне ставлення до себе; а 

звідси – зміна у значенні внутрішнього життя людини, вона постає тепер 

предметом глибокої уваги, набуває першочергової релігійної цінності» [3, 

с.389]. 

Необхідно підкреслити, що проблема людини цікавила православних 

мислителів, але вона, у значній мірі, «розсіяна» по словам, притчам, проповідям 

та ін. Саму православну антропологію умовно можна розділити на два напрями 

за методом дослідження: перший – це антропологія теоретичних суперечок і 

другий – 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 і її 

важко перекласти на мову філософську (арх. Кіпріан). На нашу думку, слід 

погодитися з положенням російського психолога М. Дворецької, яке вона 

обґрунтувала в статті «Психологія ідеалу в контексті святоотцівського вчення 

про людину» [131 ]. Автор зазначає, що «святі отці всім своїм життям свідчили, 

що в кожній людині присутній первинний ідеал, носієм якого є духовна 

особистість. Її наявність та етапи наступної реалізації від початку закладені в 

природу людини в такий же спосіб, як і її здатність до мислення або 

переживання, первинний ідеал, його ґрунтовні елементи, у своїй потенційній 

формі, привносяться у людську природу Духом, у моменті зачаття нового 

життя, є носієм образу Божого, який реалізується у всіх людських природах по-

різному, в процесі діяльного уподобання Первообразу. Первинним ідеалом 

визначається вічне та незмінне в людській природі, те, якою вона повинна бути 
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за замислом Творця. Совість розглядається святими отцями як вроджене 

утворення, яке є виразником волі Божої, яка закликана відслідковувати зміст і 

реалізацію прийнятого ідеалу в практичній діяльності. Свобода вибору, що 

присутня у гномічній волі, яка посідає домінантне положення у душі людини 

після гріхопадіння, дозволяє довільно спотворювати або «спалювати» совість, 

при орієнтації на лживі ідеали та цінності, що особливо наочно проявляється в 

неспроможності і безсиллі при здійсненні морального вибору. Тому в людині, 

яка не знає і не дотримується морального закону, що викладений у біблійних 

заповідях, совість перестає бути надійним орієнтиром у духовно-моральному 

становленні особистості і вимагає «лікування». Зцілення її можливо тільки при 

набутті істинного Ідеалу і поновленні цінностей, що визначені божественним 

законом, які явлені зримо у житті Боголюдини Ісуса Христа» [131]. 

Єдність філософської антропології Заходу, православної антропології й 

російської філософсько-релігійної антропології ґрунтується на визнанні 

подвійності природи людини; становленні особистості; особливостях 

осмислення буття та можливостях духовного вдосконалення. Відмінності цих 

типів антропології містяться у розумінні характеру поєднання духовного і 

матеріального начал у людині; у змістовній наповненості понять «дух», 

«душа», «Бог», «життя», «смерть», справжність «Я»; в осмисленні походження 

та становлення людини; у розумінні взаємовідносин людини і Бога, людини і 

світу, людини та інших людей. 

Спільним методологічним ґрунтом будь-якого релігійно-

антропологічного дослідження є: по-перше, подвійність природи людини; по-

друге, особистість та її осмислення. Західноєвропейська, православна, 

російська кінця ХІХ – початку ХХ ст. антропології створюють свій образ 

людини, тому, на нашу думку, їх слід розглядати як взаємодоповнюючі, що 

надають цілісний образ людини. 

Вияви специфіки православної антропології, розкриваються у трьох 

взаємообумовлених та взаємопов’язаних напрямах – христологічному, 

філософсько-богословському і практиці духовного вдосконалення (аскеза). 
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Наявність такої практики дозволяє говорити про необхідність введення 

православної антропології до сфери філософського осмислення проблеми 

людини. Православна антропологія репрезентує образ людини, що наданий в 

Нагорній проповіді Христа: «Будьте досконалими, як Отець Ваш Небесний» та 

обумовлений постаттю Христа. Дослідження проблеми людини повинно 

орієнтуватися, по-перше, на взаємозв’язок індивідуального і родового в людині, 

при цьому акцент робиться на індивідуальність; по-друге, на врахування 

особливостей людського існування; по-третє, на приділення уваги 

багатомірності людини. Тобто, йдеться про такі типи взаємовідносин: людина – 

світ; індивід – рід; Я – інша людина; Я – Я. 

Слід зазначити, що ще доба Античності передбачила перехід від 

космоцентризму до теоцентризму в Середньовіччі, який ґрунтується на вірі в 

особистого і особистісного Бога. Фактично, Античність підготувала всі 

необхідні термінологічні та інтелектуальні передумови для формулювання 

онтологічних положень філософії Середньовіччя. 

І якщо стародавня Греція подарувала людству ідею єдиної філософії як 

універсального знання, то в Старому Завіті обґрунтована віра в єдиного Бога, 

який створив світ, а ця віра є такою, яка виконується за Законом, що міститься у 

Святому Письмі. 

Справедливо наголошує український релігієзнавець М. Попов у праці 

«Філософія релігії», що тут «…можна поставити питання: чи відповідає 

старогрецьке поняття бога іудео-християнській традиції? Відповідь може бути 

переважно позитивною. Якщо для греків бог мислився як живий розум, то для 

іудеїв та християн він себе відкриває як logos, розкривається в Ісусі Христі як 

людині… Християнське уявлення про Бога не могло б визначитись в сучасній 

теологічній понятійності без старогрецьких пошуків понять сущого та logosa як 

arche – основи світу, його творення та розвитку. До понятійного осягнення 

християнського уявлення про Бога багато увійшло із платонівського та 

аристотелівського вчень про Бога. Різниця між ними полягає у тому, що 

християнське поняття Бога як творця неба і землі є протилежним 
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аристотелівському розумінню вічності космосу, одвічності Бога та космосу…» 

[315, c.53]. 

Антична філософія відкрила розум, а Біблія – людину, її вольове 

особистісне начало. Істини розуму і віри, а також практика філософського 

знання і релігійний досвід взаємодоповнюють одне одного, будучи єдиними 

аспектами людської творчості. Біблія – це текст, що містить Божественне 

Одкровення, яке надано людині. Принцип творення є присутній у всіх текстах, 

але не повсюдно розкритий прозоро, а в деяких місцях Біблії – тільки 

символами. Виходячи з цього Одкровення можна зрозуміти тексти Біблії, що 

кореспондуються з ним. Присутність онтологічної тріади у контексті Біблії 

розглядається в зв’язку з суттєвими прикладами – в описуванні космо-поезії, 

антропо-поезії та визначенні віри. Творцем буття або вищою онтологічною 

інстанцією, яка є відповідальною за обрання одного з усіх, є Господь Бог, Яхве. 

Яхве сам відкрив Мойсею власне ім’я: «Я є Сущий» (Вих. 3, 14). 

Онтологія Старого Завіту базувалася на виконанні релігійного Закону, 

який зафіксований у десяти заповідях і є необхідним для того, щоб 

конкретними справами, вчинками, діяннями, а не лише словами виконати те, 

що промовлено вольовими словами Творця. У старозавітній релігійно-

містичній практиці на промовляння ім’я Бога накладалося табу, а також не 

дозволялося споглядання Бога. Заборони виявлялися духовними стимулами для 

прояву волі людини, її морального перетворення. Створення космосу і 

створення людини репрезентовані у Біблії двома способами описування – 

метафізичним і онтологічним. Описування природного походження людини, у 

подальшому, перейшло на шлях природничо-наукового знання, а онтологічне 

описування передбачало іншу методологію. Обидва способи описування не 

знаходяться у протиріччі й не відміняють один одного. Космос і людина 

виявляються відповідно природі, але, разом з тим, створені з небуття. 

У Новому Завіті апостол Павло встановлює інше ставлення до 

традиційних онтологічних і метафізичних тем, його положення ґрунтуються на 

вірі. При цьому, апостол Павло адаптував одну до одної, дві віри – язичницьку, 
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старозавітну і новозавітну на основі розуміння різниці й тотожності 

відповідних онтологічних методів – закону і віри. Апостол Павло визначає віру 

наступним чином: «Віра є здійсненням того, чого очікують і впевненістю у 

невидимому» (Євр. 11,1). 

Слід зазначити, що перша частина такого визначення вказує на 

практичний аспект віри, а друга – на теоретичний. Дійсно, вірити можна тільки 

в трансцендентну істоту, яка є невидимою для людського ока. Невидиме постає 

видимим, коли серце сприйняло слова Бога як заклик до діяння. Античної 

онтології «не вистачило» для Середньовіччя через надмірну трансцендентність 

Абсолюту, наслідком чого була застиглість і субординація іпостасей Єдиного. 

Якщо розглядати неоплатонічний Абсолют за формальними ознаками, то він є 

більш трансцендентним, ніж християнський Бог. Якщо відсутність 

трансцендентної межі між Творцем і творінням ліквідує творіння і призводить 

до пантеїзму, то при «зайвій» трансцендентності творіння нібито є, але сам 

Творець не знає, що саме створив Він, а твар не знає про власне створення. Ці 

проблеми, які не подолав античний світогляд, залишилися в Боговтіленні і 

тринітарній суперечці. У Нікейському і Халкідонському догматах поняття 

«буття» знайшло своє використання і реалізацію. Будь-які відходи від 

догматики призводили до помилок в онтологічному і метафізичному 

постулатах або в спірітуалізації, або в натуралізації метафізики, або в «забутті» 

буття. 

Проблематичність людини є очевидною для всіх напрямів антропології: 

православної, західної і російської кінця ХІХ – початку ХХ ст. Людина – це 

набір протиріч, її неможливо зафіксувати в якомусь певному моменті. Людина 

визначається духом, дух протиставляється життю. Людина – це перетин духу, 

душі, тіла і життя. Ця ідея, а також еволюційний підхід обґрунтовуються в 

російській релігійній філософії. На думку російських мислителів, еволюція 

матеріального світу має ідеальний ґрунт і спрямовується ним. Мета еволюції – 

це об’єднання всього тварного світу в Богові. Така ідеальна основа, на відміну 

від «духу» західної філософської антропології, має моральне забарвлення. 

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/


 

 
 

181 

Драматизм переживання православними мислителями протиріччя внутрішнього 

світу людини, у багатьох випадках, супроводжується оптимізмом щодо дійсної 

можливості набуття досконалості, гармонії, цілісності. 

Реальне бачення людини постає можливим якщо помістити людину в 

перспективу вічності. Російський мислитель Вол. Соловйов наполягає на ролі 

людини в процесі об’єднання буття: «Визнавати безумовне значення 

конкретної особи або вірити в неї (без чого неможливою є любов) я можу, 

тільки затверджуючи її в Богові, в такий спосіб, віруючи у самого Бога і у себе 

як маючого у Богові вмістилище і коріння свого буття. Ця триєдина віра є вже 

певним внутрішнім актом, і цим актом покладається перша основа до істинного 

возз’єднання людини з її іншою і поновлення в ній (або в них) образу 

триєдиного Бога» [343, c. 532]. 

Очевидно, що важливим є усвідомлення подвійності людини, поєднання в 

ній духовного і матеріального, що і дозволяє посісти людині особливі 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, необхідно наголосити на особистісній характеристиці людини, яка 

є початком унікальності, неповторності та своєрідності. Особистість 

з’являється тільки у зустрічі з Іншим (М. Бахтін [31]). 

І, нарешті, слід підкреслити 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 розумінні, 

самотності, яка є внутрішнім зверненням до себе самої, до власного 

внутрішнього світу. 

Не випадковим, а закономірним є те, що православна антропологія весь 

час звертається до положення про дві природи Ісуса Христа – Божественну і 

людську. Саме це поєднання принципово змінює й природу людини. Людина 

перестає бути тільки природною істотою, проживати своє життя тільки в 

дійсності, вона має можливість піднестися до реальності. Таким чином, 
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Христос поновлює у собі єдність Бога і людини, єдність, яка була втрачена. 

Подвійність Боголюдини реалізується в подвійності людини та відкриває 

необмежені можливості для неї самої – можливість Богопізнання, співпраці з 

Богом, причому внутрішній світ людини не тільки збагачується завдяки цим 

можливостям, але й принципово змінюється, обожнюється. 

Російський філософ Вол. Соловйов у праці «Виправдання добра» 

розкриває сутність людини так: «По-перше, людина є безумовно-сущим, 

самостійним суб’єктом усіх власних дій та станів; у цій якості вона однаково є 

суб’єктом як свого божественного (нормального) стану, коли вона знаходиться 

у всеєдності, так і свого небожественного, ненормального стану, коли вона 

стверджується виключно у протиріччі з усім; і в тому, і в іншому випадку, і в 

Богові, і проти Бога, вона є дійсним суб’єктом і справжньою причиною своїх 

справ… людина вільна у Богові, тому що Бог є не просто єдиним, який 

виключає все інше, а всеєдиним, у всеєдності кожний з елементів є всім, тобто 

нічим не необмеженим і, в такий спосіб, безумовно вільною, – і вона вільна 

поза Богом, тому що поза Богом вона може бути тільки самою собою, у своєму 

самоствердженні, тобто вільною» [343, c.515]. Слід також зазначити, що ідея 

Боголюдства надає антропологічним теоріям перспективного характеру, 

розкриває обрії історичного руху людства. Принципові зміни в людині – це те, 

що вона не розчинюється у світі, а створює свій світ, постає творчою істотою. В 

такий спосіб, христологія є метою, до якої прагне православна антропологія, її 

остаточним смислом. Антропологія людини, яка перетворюється, є засобом по 

відношенню до христології. 

В такий спосіб, у досягненні православною людиною досконалості можна 

виділити три великих етапи. Перший етап – це прояснення того, яким є образ 

Божий в людині; осягнення свого покликання та призначення (несіння свого 

хреста). З точки зору філософського обґрунтування цей перший етап є набуттям 

істинної особистості. 

Другий етап передбачає перетворення принципу християнської любові у 

внутрішню установку людини в її ставленні до самої себе, Бога, світу, інших 
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людей; а також формування та розгортання внутрішньої потреби у постійному 

Богоспілкуванні (тому, що М. Бубер характеризував як відносини «я-

ти») [59]. На нашу думку, в філософському розумінні тут йдеться про 

становлення та розгортання особистості, а в православному – про поняття 

«святість». І, нарешті, третій етап вимагає звільнення від злих помислів і 

гріховності, тобто набуття Богоподібності. Це є етап досконалості людини. 

Важливим є те, що в процесі переходу на новий етап, ті процеси, що були 

головними на попередньому, набувають нової якості і розвитку. В такий спосіб 

й відбувається реалізація діалектичного підходу. 

Досягнення досконалості, з точки зору православної антропології, 

здійснюється в практиці духовної діяльності у межах життєвого шляху людини. 

Духовна практика (аскеза) мирянина дозволяє досягти стану святості. 

Наприклад, аскеза ченців дозволяє перетворитися, набути Богоподібності. Така 

теза є результатом поєднання власних зусиль і Божественного дару. Відомий 

російський дослідник С. Хоружий характеризує таку антропологію як «межову 

антропологію», позаяк вона виступає для нього «антропологією граничного 

досвіду: процес, який веде до зміни способу буття людини, є не просто 

антропологічний, а мета-антропологічний, і в ньому людина входить до царини, 

де починають змінюватися визначальні, конститутивні властивості, предикати 

людського існування. Цю царину природно називати Антропологічною Межею, 

а досвід, що відповідає перебуванню в ній, – межовим, або граничним досвідом 

… конститутивним для людини як такої: визначенням людини може слугувати 

повне зібрання стратегій Антропологічної Межі» [431, c. 162]. 

Перехід від західноєвропейського традиційного соціуму до суспільства 

модерну постає  процесом соціокультурних змін, що супроводжуються 

розвитком граничної абстракції – від уявлень про трансцендентне буття, яке 

розділяє вищу цінність і дійсність неподоланою перешкодою до уявлень про 

вищу цінність, яка реалізується в емпіричній дійсності, тобто трансформується 

в економічній і соціально-політичній доктринах як цінності вільної 

підприємницької діяльності та реалізація прав особистості. 
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3.2. Релігійний досвід і релігійна віра як спосіб піднесення та спасіння 

людини 

Сучасний світ характеризується процесами, що носять як негативний, так 

і позитивний характер. З одного боку, ми бачимо різні аспекти глобалізаційних 

процесів, що впливають на кризу культури, традиційних цінностей, 

національної ідентифікації, на життя соціуму в цілому. З іншого боку, сьогодні 

наявні пошуки ідентичності, спроби виробити та закріпити нову ідентичність. 

Наприклад, відшукати точку опори на національну культуру, національні 

традиції, релігійну ідентичність, звертання до релігії, вільний вибір релігійної 

приналежності, звертання до проблем релігійності, релігійного досвіду, віри 

тощо. Окрім утвердження в суспільстві таких ліберальних цінностей, як 

свобода вибору, свобода совісті, толерантність, існують й такі негативні 

моменти, як релігійна нетерпимість, фанатизм, фундаменталізм, релігійна 

ксенофобія, що впливають на загострення релігійної конфронтації, агресивність 

віруючих, екстремізм. 

Процеси, що відбуваються у розбудові громадянського суспільства в 

нинішній Україні потребують все більшої уваги до формування особистості, її 

духовно-морального світу. Дотепер в Україні остаточно не осмислено вплив 

релігійного досвіду, релігійної віри на людину і розвиток соціуму. Минуле 

десятиліття сформувало і обґрунтувало низку першочергових завдань, що 

постали перед сучасним людством, – демографічне, економічне, енергетичне і 

продовольче. Безсумнівним є те, що вищезазначені завдання неможливо 

вирішити поза моральними установками кожної людини, рівнем душевно-

духовного стану суспільства. Слід зазначити, що останнє має два підходи щодо 

вирішення цієї проблеми. Перший з них, це – світський підхід; другий – 

релігійний. Ми вважаємо що якісне розв’язання посталих завдань можливе 

шляхом синтезу цих двох підходів на основі системного аналізу. 

Безумовно, не слід ототожнювати науку і віру, але водночас – не слід їх і 

протиставляти. Відомий російський мислитель і релігійний діяч А. Кураєв у 

праці «Традиція. Догмат. Обряд. Апологетичні нариси» зазначає: «І релігія, і 
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наука прагнуть проникнути поза світ видимих феноменів з метою набуття 

позачасових ідеальних символів, законів. І науковий пошук істини, і духовний, 

у рівній мірі, переконані в тому, що головне невидиме для ока, що необхідні 

особливі зусилля та особлива методика для того, щоб висвітлити смислові 

структури буття» [227, с.354]. Світ невидимого, духовного, реального є 

близьким кожній людині, людина трансцендує власне «я» поза речевість і 

предметність. 

Філософсько-релігієзнавчі дослідження значення релігії, релігійного 

досвіду і релігійної віри для людини і соціуму репрезентовані як в працях 

вітчизняних, так і зарубіжних філософів, релігієзнавців, психологів та ін. 

Особливу увагу приділяли цим питанням такі українські дослідники: 

А. Глушак, Н. Жиртуєва, Л. Конотоп, А. Колодний, В. Лубський, М. Попович, 

Є. Харьковщенко та ін. Російські мислителі теж зверталися до зазначеної 

проблематики, серед них Вол. Соловйов, М. Бердяєв, С. Булгаков, М. Лосський, 

Б. Вишеславцев, С. Франка, С. Хоружий, О. Лосєв та ін. Значимими для 

осмислення проблеми є праця І. Ільїна «Аксіоми релігійного досвіду», а також 

праці «Філософія історії» і «Про особистість» Л. Карсавіна. Об’єднує 

вищезазначених мислителів усвідомлення того, що поняття «релігійного 

досвіду» виступає ключовим у процесі аналізу особистості, суспільства, 

дійсності і реальності. 

Варто також виділити праці П. Тейяра де Шардена «Феномен людини» і 

«Феномен християнства», працю Р. Гіггінса «Сьомий ворог. Людський фактор 

у глобальній кризі». Особливу увагу привертає праця Е. Левінаса «Шлях до 

Іншого» [232]. Більшість теорій вищезазначених авторів висвітлюється з 

позицій як світських, так і релігійних. Релігійні позиції, головним чином 

представлені християнським гуманізмом. Саме з такої позиції ці мислителі 

аналізують нагальні проблеми сучасного світу. Мислителі також справедливо 

вважають, що в сучасній культурі фундуються такі цінності, які орієнтують 

людей на необмежений розвиток техніки і при цьому попереджають, що 

сучасна антропологічна катастрофа – це знищення людського в людині, 
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руйнація духовності. Єдиним виходом із стану, що склався, є актуалізація 

смислів загальнолюдських цінностей, одним із джерел яких є релігійні традиції 

народів світу. 

Слід також виокремити сучасні напрями, які досліджують питання 

взаємозв’язку християнства і духовно-моральної культури в суспільстві. По-

перше, це праці з соціальної філософії. Е. Фромм, К. Ясперс, А. Тойнбі 

розкривають зв’язок етнічної самосвідомості з релігійним розвитком тієї чи 

іншої етнічної спільноти. Особливу увагу вони приділяють відбиттю 

релігійного досвіду і релігійних символів в етнічній самосвідомості. 

Релігійний фактор, його місце у свідомості людини аналізують 

румунський релігієзнавець М. Еліаде, російський мислитель Г. Флоровський та 

ін. Головною ідеєю зазначених дослідників є те, що актуальність релігійного 

досвіду для самосвідомості людини не викликає жодних сумнівів. 

Питання психологічних аспектів релігійності, значущість взаємозв’язку 

християнської традиції й психології. Розкриваються в працях В. Блейхера, 

Б. Братуся, Л. Бурлачука, К.-Г. Юнга та ін. 

Важливим джерелом для усвідомлення зв’язку між християнством і 

морально-духовним станом суспільства є патристика (Василь Великий, 

Григорій Нисський, Григорій Богослов, Іоанн Златоуст, Тертулліан, Аврелій 

Августин та ін.), їх наступники в російському богослов’ї (Тихон Задонський, 

Ігнатій Брянчанінов, Феофан Затворник), а також православні богослови 

сучасності – (А. Кураєв, І. Попович, С. Роуз, Х. Яннарас). 

Природа людини, її внутрішній, духовний світ приваблювали і 

приваблюють різних фахівців – філософів, релігієзнавців, психологів, теологів 

та ін. У науці з’явилися принципово нові методи та напрями дослідження 

людини. Так, російський дослідник І. О. Гундаров у праці «Демографічна 

катастрофа в Росії: причини, механізм, шляхи подолання» вказує на появу так 

званої «епідеміології духовності» [129, c.35]. Йдеться про масові морально-

емоційні процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві. Життєдіяльність 

соціуму залежить не тільки від матеріальних умов, а й від моральних 
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характеристик і емоційного стану членів суспільства. Йдеться про духовність 

світську, а не тільки релігійну. 

Утім, не слід забувати й про те, що українське суспільство однією з 

складових моралі мало релігійні принципи, релігійні норми та установки. І саме 

православна релігія виконувала і виконує важливу роль. Сучасна соціальна 

свідомість, у значній мірі, орієнтується на те, що релігія виконує виключно 

функціональне завдання і не більше. Однак, релігійність як така є іманентно 

присутньою в свідомості кожної людини. 

Релігійність не може зникнути, оскільки це одна з особливостей психіки 

людини. У зв’язку з цим можна ставити питання щодо якості релігійності, бо 

релігії характерна органічна природа. Наприклад, православна релігія може 

виступати зовнішнім атрибутом, без усвідомлення глибокої сутності самої 

традиції. Важливою стає необхідність аналізу такого феномену, коли домінанта 

релігійного досвіду не завжди була сталою і чітко вираженою. Проте, якщо, 

звернутися до радянського періоду в історії українського народу, ми можемо 

побачити прояви релігійності, які мали латентний характер. Дітей хрестили, але 

таємно; вінчалися теж таємно тощо. 

Це означає, що релігія може існувати у будь-якому ідеологічному 

контексті, а духовно-моральна сфера українського народу й дотепер тісно 

пов’язана з його релігійним досвідом. Релігійний досвід, фактично, став 

істотним компонентом самоідентифікації та самовизначення нашого народу і 

його прояви постають в соціальних структурах завдяки архетипам. Аналіз 

проблеми "розгортання" релігійної свідомості, у значній мірі, ґрунтується на 

герменевтиці міфологічних і релігійних метафор та символів, на текстах тих 

дослідників, які у своїх працях експлікували міфологічні та архетипічні 

сюжети. 

Методологія дослідження змушує звернути увагу на визначення 

архетипу, яке дає російський дослідник С. Аверінцев: «Архетип (грець. 

«першо-образ»), поняття, яке широко використовується у теоретичному аналізі 

міфології, вперше введене швейцарським психоаналітиком і дослідником міфів 
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К.-Г. Юнгом. У Юнга поняття архетипу означало первісні схеми образів, які 

виробляються несвідомо і апріорно формують активність уявлення, а тому 

виявляються у міфах і віруваннях, у творах літератури і мистецтва, у 

сновидіннях і маренні… Але архетипи – це не самі образи, а схеми образів, їх 

психологічні передумови, їх можливість. На думку Юнга, архетипи мають не 

змістовну, а виключно формальну характеристику, але й ту лише у дуже 

обмеженому вигляді. Змістовну характеристику первообраз отримує лише тоді, 

коли він потрапляє до свідомості і при цьому наповнюється матеріалом 

свідомого досвіду» [5, c. 35 – 36]. 

Вихідною точкою методологічного аналізу свідомості людини, зокрема й 

релігійної, є теорія структури психіки людини К.-Г. Юнга [456, с. 440 – 443]. 

Він виділяє декілька шарів або рівнів людської психіки: свідомість, 

індивідуальне несвідоме і колективне несвідоме. 

Слід визначити і охарактеризувати, в руслі аналітичної психології, 

найважливіші моменти обґрунтування можливостей та характеристик 

релігійної моделі психотерапії:  

1) роль змісту колективного несвідомого в житті людини;  

2) індивідуація – шлях досягнення самості, цілісності «Я». Технології 

індивідуації: створення умов для усвідомлення змістових характеристик 

колективного несвідомого. 

Позначення та диференціація двох протилежних тенденцій у психічному 

розвитку:  

1) тенденції до інтеграції (приналежність до існування у світі 

колективного несвідомого); 

2) тенденції до диференціації (індивідуації, усвідомленню власної 

унікальності та цілісності); 

3) тенденція до зміни антропоцентричної концепції на «екоцентричну»; 

4) дослідження факторів розвитку людини підтверджує думку, про 

неможливість апеляції лише до свідомого досвіду людини, чи, навпаки, тільки 

до її несвідомого досвіду. Людина є цілісною системою, а найважливішим 
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фактором її розвитку є освоєння нею власних ресурсів психіки. Найважливішим 

з таких ресурсів є колективне несвідоме. Тільки в тому випадку, коли людина 

усвідомить його наявність, його зміст, вона матиме відправну точку для 

формування власної особистості (людину, при цьому, ми розуміємо як 

унікальну цілісність). 

Отже, тоді у розвитку особистості, у повній мірі, реалізується як 

несвідомий, так і свідомий досвід. Свідомий досвід є інтегратором двох пластів 

психіки: свідомого і несвідомого. Колективне несвідоме найповніше 

висвітлюється в міфології і відображає умовні (у філогенезі найефективніші, 

можливості для виживання) норми поведінки і життєдіяльності людини. 

Засвоєння норм, опанування та засвоєння нормативності стає основою для 

розвитку особистості; архетип є «формулою життя». 

Чимало дослідників зверталися і звертаються до релігійного досвіду, і 

його значення в духовно-моральній культурі, до місця православної релігії в цій 

культурі. Ще у період Нового часу знаний представник німецької класичної 

філософії Г. Гегель на підставі принципів християнської теології, зокрема 

екзегетики, обґрунтовує низку значимих положень про необхідність релігії в 

суспільстві, про форми релігійної свідомості та осмислення релігії в її 

історичному русі. Важливим, на нашу думку, є його положення про 

взаємозв’язок національної ідеї й релігії на Сході. У роботі «Філософія релігії» 

філософ підкреслює: «…на Сході релігія абсолютно пов’язана з 

національністю» [103, c.113]. Він вважає, що релігія виконує одну із своїх 

найважливіших функцій – функцію збереження етнічної єдності. Гегелівський 

підхід до релігійного досвіду є основою для аналізу національної 

самосвідомості. 

Твердження німецького філософа про взаємозв’язок релігійного досвіду і 

рівня духовно-моральної культури суспільства стало основою багатьох 

філософських напрямів, зокрема й російської традиції філософування. 

Наприклад, представники слов’янофільства звертаються до змістових 

характеристик релігійного досвіду, свідченням цього є праці І. Кіреєвського «У 
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відповідь О. С. Хомякову», «Про характер просвітництва в Європі та його 

ставлення до просвітництва у Росії», «Про необхідність нових начал для 

філософії» та О. Хомякова «Декілька слів православного християнина про 

західні віросповідання. З приводу брошури п. Лорансі», «Про старе й нове». 

Знаний російський мислитель М. Я. Данилевський у праці «Росія і 

Європа» головним, у процесі становлення національної ідеї, виділяє релігійний 

фактор. Інший російський дослідник П. О. Тихомиров у праці «Особистість, 

суспільство і церква» обґрунтовує положення, що «християнство відроджувало 

дух людський і, в такий спосіб, етично впливало на всі суспільні відносини. Всі 

основи людської культури – права особистості й владу суспільну – 

християнство підтримує, як вічний закон, при Мойсеї, при Спасителі, й до 

скінчення віків» [364, c.16]. Філософ К. М. Леонтьєв вважає, що збереженню 

національної самобутності сприяє тільки збереження поваги, шанування 

християнського переказу, який прийшов із Візантії. Важливою, на нашу думку, 

є його теза, що ідея поступу людства, в площині духовній, не є обґрунтованою. 

Значним у методологічному плані є й підхід російського вченого 

Є. Торчинова, який не погоджується, навіть, із самою назвою праці В. Джеймса 

«Різноманіття релігійного досвіду». І, на нашу думку, російський вчений 

робить істотне, принаймні, в зв’язку з темою нашого дослідження, уточнення: 

«Ми, тим не менше, взяли на себе сміливість проголосити тезу про 

одноманітність релігійного досвіду. Безперечно, можна виділити різні шари й 

рівні цього досвіду: емоційний, який пов'язаний з переживаннями змісту релігії 

на рівні почуттів, перинатально-архетиповий і трансперсональний, який, у свою 

чергу, має безліч рівнів, від проявів колективної пам’яті до найбільш 

глибинних переживань онтологічної єдності сущого чи без атрибутивної 

Порожнечі-Абсолюту. Але всі ці типи переживань, на нашу думку, будуть 

практично тотожними в різних релігійних традиціях і культурах, а все 

розмаїття буде відноситися тільки до рівня висвітлення цього досвіду та його 

описування. Таким чином, ми пропонуємо виділити у релігійному досвіді 

нібито два рівні: рівень переживання, який є тотожним у всіх традиціях одного 
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типу й шару, і рівень висвітлення і описування, що будуть різнитися в 

різноманітних традиціях, оскільки адепт завжди буде передавати свій досвід в 

категоріях і термінах власної доктрини, яка, у свою чергу, існує в межах певної 

культури, яка й виступає детермінантою доктринального висвітлення базового 

переживання» [367, c. 75 – 76]. Саме такий підхід надає, на нашу думку, 

можливість усвідомити сутність православної антропології, її головні 

характеристики та особливості функціонування в сучасній Україні. 

Українські реалії демонструють потребу подальшого дослідження 

соціальних, релігійних, філософських, культурних проблем духовного життя. 

Це пов’язано і з політичною ситуацією в країні, коли відбувається 

трансформація духовно-моральних орієнтацій людини, системи цінностей в 

цілому. Україна прагне увійти до світу західноєвропейської цивілізації, але 

західноєвропейські норми та форми їх здійснення не є універсальними, тобто 

вони не увібрали в себе все найкраще, що досягнуто людством і людською 

культурою, моральною свідомістю. На нашу думку, проявляються протиріччя, 

мінливість змістів моральних і правничих понять у цій культурі. 

Очевидно, важко сьогодні аналізувати питання щодо «трансплантації» 

ідеалів західноєвропейської культури в інші культури. Така тенденція існує, але 

виникає вона через упевненість у відсутності будь-яких альтернатив західному 

лібералізму. Цей підхід має право на існування, але тільки в тому випадку, коли 

історія розвитку лібералізму і теорії правової держави репрезентують прозорі 

свідчення невичерпаності свого змісту, власної перспективності як в соціально-

політичному, так і моральному аспектах. Безперечно, це не так. 

Щодо принципу індивідуалізму, західні соціальні ідеали послідовно 

рухаються від рівня обоження людини до повного нівелювання її сутності, що в 

сфері моральності супроводжується постійною заміною релігійних начал 

мінливим ідеалами моралі. В такий спосіб, починає панувати релятивізм в 

етиці, що означає руйнацію її «вічних» норм і правил. Принципово значимим є 

дослідження ґенези взаємовідношень релігійної та моральної свідомості. Якщо 

говорити про західну релігійну свідомість, то можна побачити, що незначні 
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зміни в догматиці призводять до принципових змін у змістовому наповненні 

духовного ідеалу. Варто наголосити, що релігійність іманентно притаманна 

людині, тому процес секуляризації, ініційований західноєвропейською 

культурою, зачепив українську свідомість, проте не може призвести до руйнації 

релігійної свідомості, а тільки до певних змін її форми і змісту, що, в свою 

чергу, модифікує світоглядні орієнтації, особливо молоді. 

На відміну від ліберальних правових моделей державного устрою, ідеї 

«соборності» та «обов’язку в правах» мають більш перспективний характер, 

оскільки мають за мету не соціальне вдосконалення, тобто створення земного 

раю, а вдосконалення моральне. Основою є ідея особистості, яка була і 

залишається головною ідеєю української культури, і філософії. Значення та 

змістовну наповненість староукраїнської культури підкреслює українська 

дослідниця Л. Г. Конотоп у праці «Проблема життя та смерті в історії філософії 

(міфологічні та середньовічні інтерпретації)»: «Староукраїнська культура, й 

про це свідчать її пам’ятки, показує як твориться духовність людини протягом 

її життя, як людина створює свій духовний світ завдяки вірі в Бога, Ісуса 

Христа та Святого Духа. Людина створює себе завдяки своїй праці, завдяки 

своїм зусиллям. Адже ні тіло християнина з його здібностями, силами та 

бажаннями, ні душа його як центр усвідомлення життєвих переживань – це ще 

не його духовне «я». Духовне «я» християнина – це те, що у Святому Письмі 

називається духом. Саме дух насичує людину та Світ; людина знає про те, що є 

добро, а що є зло, закони Небесної Правди протилежні законам земної вигоди» 

[202, c.100]. 

Культура, яка орієнтується на релігійний початок, є, більш 

індивідуальною, ніж ті, що орієнтуються на мінливу мораль та її мінливі норми 

і правила. Зазначений підхід проявляється у різному розумінні ідеї поступу, що 

має в українській правосвідомості трансцендентний характер, оскільки тут має 

значення не тільки кінцева мета світового процесу – моральне вдосконалення та 

надія на спасіння, але головне – конкретний моральний стан суб’єкта. Звідси 

індиферентне ставлення української релігійної свідомості до категорій 
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«простір» і «час», що є істотними у філософському осмисленні поняття 

«поступ» в західноєвропейській культурі. 

Розбудова громадянського суспільства в Україні пов’язана не лише зі 

спробами розбудови демократичних інституцій, а й з поверненням до начал 

віри. Життя для православної людини більш пов’язано з прагненням бути 

гідною Бога, тому будь-які реформаційні процеси, фактично, не змінюють 

усталений моральний ідеал. Слід погодитися з положенням о. П. Флоренського, 

який в праці «Державний устрій, що передбачається у майбутньому», зазначає: 

«Устрій розумного державного устрою залежить, передусім, від ясного 

розуміння головних положень, до яких повинна пристосуватися машина 

управління. Мудрість державного управління – не в знищенні тих чи інших 

даностей і, навіть, не в їх пригніченні, а у вмілому спрямуванні, щоб 

своєрідності і протиріччя надавали, в цілому, державному життю необхідний 

ефект» [411, c. 647 – 648]. Щоб скористатися цим положенням, слід пізнати 

історію держави, джерела релігії і культуру народу. 

Духовно-моральні основи особистості слід розглядати у взаємозалежності 

з релігійним досвідом. Зміни в релігійній свідомості органічно пов’язані з 

моральною основою особистості. Релігійний контекст є першорядним не тільки 

в ґенезі елементів духовно-моральної культури, а й в розбудові демократичної 

держави. Релігійна свідомість є провідною у формуванні духовно-моральних 

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

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 переноситься до сфери 

несвідомого і виявляє себе через архетипи у соціальних структурах. 

У багатьох випадках саме в релігійних віровченнях, і у вірі людей, 

шукають основу для процвітання, можливості для знищення негативних 

факторів у суспільному русі. Це з необхідністю приводить нас до питання про 

сутність релігійної віри, яка є стрижнем будь-якої релігійної системи, 

невід'ємним елементом людського буття. У «Словнику-довіднику з 
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релігієзнавства» українського вченого В. Шевченка надається таке визначення 

релігійної віри: «Релігійна віра – визнання реального існування надприродних 

сил. Основний елемент релігійної свідомості, який визначає інші елементи 

релігії. Центральна світоглядна позиція, а також психологічна настанова, що 

передбачає прийняття певних догматів, готовність дотримуватися їх, особисту 

довіру до бога, вірність йому (звідси синонім слова «віруючий» - «вірний») 

[440, c. 297 – 298]. На нашу думку, у словнику надана загальна дефініція 

поняття «віра», проте вона не висвітлює її особливих характеристик. 

Віра – це почуття, що створює ілюзію пізнання і реальності того, що 

створено завдяки імагінації, з участю того самого почуття. Релігійна віра – це 

тільки певний її частковий випадок. 

Дослідження феномену релігійної віри, її сутності, елементів, типів, 

стадій, ролі та місця в житті людини і суспільства є особливо актуальним. 

Сьогодні наука звертається до онтологічних, культурологічних, психологічних 

основ віри. Тривалу історію в дослідженні віри має її гносеологічна 

проблематика, розгляд її як духовно-морального феномену. У сучасних 

дослідженнях аналітичної філософії аналізуються проблеми мови та віри, 

символів віри. У соціологічних дослідженнях розглядаються практичні аспекти 

віри: релігійність, релігійна мобільність та ін. 

Всебічне дослідження віри, яке містило би у собі всі аспекти віри як 

релігійного феномену, практично відсутнє. Тому дослідження феномену 

релігійної віри, її сутнісних характеристик, критеріїв, категоріального апарату, 

місця і ролі в житті сучасної людини, проблеми самоідентифікації й інтеграції 

особистості в суспільство, залишається актуальним і своєчасним. «Віра, – 

зазначає російський філософ С. Л. Франк у праці «З нами Бог», – є ні чим 

іншим, як повнотою і актуальністю життєвих сил духу – самосвідомість, яка 

поглиблена до сприйняття останньої глибини і абсолютної основи нашого 

внутрішнього життя, – спалах такої сили у серці, яка за своєю значущістю і 

цінністю, з очевидністю, сприймається як щось вище і більше, ніж я» [417, c. 

247]. 
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Віра – це багатоаспектний, багатофункціональний феномен, який 

привертає увагу вітчизняних і зарубіжних науковців. У західній філософській 

та соціологічній традиціях до розгляду феномену віри з різних позицій 

зверталися К. Ясперс (обґрунтування «філософської віри»); С. Кіркегор 

(екзистенціальні виміри віри); М. Гайдеггер (віра як спосіб існування 

людського «тут-буття»); М. Бубер (два образи віри) та ін. Різноманітні аспекти 

віри аналізували й інші західні вчені – Р. Белл, П. Бергер, М. Вебер, 

Е. Дюркгайм, Р. Отто, Т. Парсонс, Дж. Ранцо, Дж. Сантаяна, Е. Фромм. Спроби 

створення універсальної дефініції, встановлення загальних характеристик, 

створення міжкультурної типології містичного досвіду є в працях В. Стейса 

[529]. 

Відомий дослідник Дж. Келленбергер розглядав повноцінні типи віри на 

основі ідеї «довіри» до Бога [498]. Відомі науковці К. Сейєр і В. К. Сміт 

зробили спробу концептуалізувати віру як певний міжрелігійний феномен, 

довести її універсальність. 

Науково-обґрунтованим, на нашу думку, є розподіл російського вченого 

Д. Пивоварова у праці «Філософія релігії», який він проводить у плані 

розуміння віри. По-перше, автор визначає віру «як стан свідомості, що набув 

істину» [302, c.614]. При цьому, існують: «1) Faith-віра – шлях у об’єктивний 

духовний світ у формі безпосереднього перебування душі в тому чи іншому 

всюди присутньому дусі; ця віра є духовним прагненням душі до граничних 

основ буття, містичне перебування в них, пряме бачення трансцендентальних 

сутностей і (або) субстанціональних зв’язків. 2) Belief-віра – шлях до 

потаємних сутностей через речові інстанції і зовнішні органи чуття; ця віра є 

вірою, яка орієнтована на творений і якісно різноманітний світ, здатність душі 

відносно безпосередньо (без достатньої основи) визнавати істинність чуттєвих і 

раціональних образів у формах суб’єктивної достовірності й довіри, 

впевненості й очікування» [302, c.614 – 615]. 

У католицькій теології, дослідниками сутності віри, її гносеологічних, 

етичних, аксіологічних аспектів є такі автори: Іоанн Скот Еріугена, Ансельм 
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Кентерберійський, П. Абеляр, В. Оккам, Ганс Урс фон Бальтазар, А. де Любак, 

В. Каспер, С. Тишкевич (віра як надприродна чеснота); Йозеф (Бенедикт XVI) 

Ратцінгер (сутність віри в контексті процесів секуляризації; ситуації сумніву і 

віри; співвідношення віри і толерантності, віри й істини); А. Макінтайр 

(співвідношення віри і моральності); С. Дойч (віра як особистісні 

взаємовідносини з Богом); С. Вшолек (раціональність віри) та ін. 

Протестантську ортодоксальну і неортодоксальну теологію, 

репрезентують М. Лютер, Ж. Кальвін, Ф. Шляйєрмахер, П. Тілліх (динаміка 

віри), Р. Нібур, К. Барт, Р. Саарінен (віра і святість) та ін. Йдеться про те, що 

феномени свідомості представляють суб’єктивну реальність. Будь-який 

свідомий акт є актом рефлексивним, тобто у ньому відображаються не тільки 

певний зовнішній об’єкт або власний внутрішній стан, але й цей стан як 

змістовне переживання. У всіх випадках свідомий феномен надає людині 

знання про неї саму і знання про іншу річ, об’єкт, знання ж людини про власне 

свідоме переживання має безпосередній характер, воно є безпосередньо 

наданими, особистісним, на відміну від того, що є публічним, тобто доступним 

для багатьох людей. Водночас, слід зазначити, що моє знання про мої свідомі 

процеси може мати й опосередкований характер. Йдеться про такі випадки, 

коли людина співставляє свідомі переживання минулого, аналізує їх смислову і 

змістовну наповненість. Урахування такої специфіки є особливо важливим при 

співставленні свідомих і несвідомих психічних феноменів. 

Відмінною ознакою свідомого переживання є наявність у людини знання 

про нього в період його протікання – незалежно від того, що є його об’єктом, 

якими є його змістовні й ціннісні характеристики. Російський вчений Василюк 

Ф. Є. у праці «Переживання і молитва. Досвід загально психологічного 

досвіду» зазначає: «У переживанні феноменологічною константою є наявні 

обставини, які не підкоряються свідомості й волі, а смисл саме й виявляється 

«феноменологічною змінною», предметом роботи переживання, що прагне 

змінити його, перетворити, набути. «Об’єктивний факт» – це феноменологічно 

є те, що увійшло до мого життя, діє на мене і, що я не можу відмінити або 
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змінити. Переживання не змінює світ, воно плете свої мережива навколо фактів 

світу, намагається вплести їх у тканину життя, зростити у свідомості, 

асимілювати, тобто перетворити чуже, що містить у собі факт, в особистісний 

досвід. Втрату, наприклад, як подію, що вже відбулася, неможливо ні 

відмінити, ні змінити, її можна тільки пережити. У цьому смислі «обставини» й 

є феноменологічною константою переживання. Для молитви такою константою 

є трансцендентне. У цьому випадку йдеться про спільну необхідну 

феноменологічну умову можливості молитовного досвіду, а не про конкретні 

форми репрезентації в свідомості інтуїції існування інобуття і Абсолюту, ні про 

конкретні форми віри. Тим більше – ні про позитивний релігійний зміст і ні про 

силу віри, ні про благодатні стани, які переживає віруючий, і про ті хвилини, 

коли палає його серце, душа радіє й філософського питання про існування Бога 

просто не виникає, як не виникає питання щодо існування води у того у 

страждаючого, який припав до джерела» [63, c. 11 – 12]. 

Другою ознакою свідомого переживання є той чи інший рівень 

довільності – людина здатна, в тому чи іншому відношенні, керувати 

свідомими переживаннями, виходячи з бажань власної волі – переключати 

увагу з одного предмету на інший, корегувати рух власних думок, змінювати 

оціночні, сутнісні та змістовні параметри свідомого переживання. Свідомі 

переживання містять у собі, як правило, довільні компоненти, наприклад, 

емоційні. Принципово важливо, на нашу думку, розрізняти і співвідносити в 

процесі дослідження релігійного досвіду і релігійної віри суб’єктивне й 

інтерсуб’єктивне, моє знання про мої психічні феномени і знання про певні 

психічні феномени, які є приналежними певній кількості людей. 

Безперечно, інтерсуб’єктивне не є тотожним істинному, але воно 

висвітлює інваріантне у знанні множини людей, і тому має суттєве значення в 

процесі аналізу онтологічного аспекту проблеми. Віра не надається особистості 

безпосередньо і, таким чином, не може бути визначена як суб’єктивна 

реальність. При цьому, слід зазначити, що поняття «суб’єктивна реальність» є 

рівнозначним категорії «ідеального». Суб’єктивна реальність – це реальність 
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моєї думки, мого відчуття для мене. Справа полягає в тому, що з того, що зміст 

думок завжди є об’єктивованим у процесах мого мозку, словах, друкованих 

текстах і т.п., ще не означає, що думка існує сама по собі. Якщо уточнити, тоді 

будь-яке психічне явище – думка, відчуття або якийсь цілісний, аналітично не 

диференційований акт свідомого переживання конкретної особистості, яке 

переживається свідомо, і є суб’єктивною реальністю. Українська дослідниця 

Л. Конотоп у статті «Філософсько-релігієзнавчі аспекти суб’єктивності» 

зазначає: «Філософія та релігієзнавство мають свій власний предмет 

дослідження «внутрішнього світу», розуміючи при цьому людську особу не 

тільки в її зовнішньому, але й внутрішньому плані. Суб’єктивність передбачає 

цілісність, яка фундується і розвивається в процесі ставлення до іншої людини, 

до спільноти, історії, світу. Людська суб’єктивність не має зовнішньої форми, 

вона не має локалізації у просторі, вона не має місця в людському тілі й не 

обмежена цим тілом. Суб’єктивність свої «тілом» має «неорганічне тіло» – світ 

культури. Відсутність характеристик простору посилює значення часу як 

форми буття суб’єктивності, з цього і випливає не-наявність, мінливість її 

існування. Життя суб’єктивності – в безперервному само-перетворенні, в 

«неміцності» всього того, що є міцним в речі. А це означає, що людина в світі 

не є постійною величиною, вона весь час знаходиться в процесі становлення. 

Суб’єктивність як така – це форма внутрішня, форма змістовна, і в цьому змісті 

різноманітність ставлення людини до інших людей, до світу, ґрунтується на її 

ставленні до самої себе. Традиція розуміння «душі» як форми тіла 

розпочинається від Аристотеля і Томи Аквінського. Суб’єктивність – це форма, 

але найбільш змістовна з усіх можливих форм» [208, с. 11]. 

Аналіз релігійної віри був предметом досліджень у різних галузях 

гуманітарного знання. По-перше, віра як така була розкрита у Старому і 

Новому Завітах, у Посланнях апостолів, особливо у апостола Павла, 

аналізувалася багатьма отцями церкви, серед яких слід виокремити Афанасія 

Великого, який обґрунтував віру як «мистецтво життя з Богом»; Кирила 

Єрусалимського, для якого найголовнішими були істини віри; Макарія 
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Великого, який вирізнив поняття «досконала віра»; Амвросія Медіоланського, 

який розкрив символи віри; Аврелія Августина, який зосередив увагу на 

гносеологічній проблематиці віри; Іоанна Дамаскіна, який вважав 

найголовнішим точний виклад сутності віри й віровчення. 

Віра є центральною категорією релігії, але вона не завжди виходила на 

перший план теологічних досліджень, у багатьох випадках, віра розглядалася в 

контексті інших проблем теології. Необхідно зазначити, що до духовно-

моральних вимірів віри зверталися такі відомі православні богослови: 

о. С. Булгаков, В. Зеньковський, М. Тарєєв; російські релігійні мислителі – 

О. Хомяков, І. Кіреєвський, І. Ільїн, Вол. Соловйов, о. П. Флоренський, 

С. Франк та ін. Сучасні мислителі аналізують проблематику віри, релігійного 

досвіду, релігійності, релігійної мобільності, сучасного стану релігійного 

феномена (В. Горський, А. Колодний, Л. Конотоп, С. Кримський, Р. Стецюк, 

Є. Харьковщенко, З. Швед, П. Яроцький та ін.). Окрім того, в працях багатьох 

дослідників проводиться філософський аналіз концепції відродження релігійної 

віри, гносеологічної й екзистенціальної проблематики, дослідження 

співвідношення віри і мови, трансформацій релігійних, культурних символів у 

сучасності, психологічні аспекти віри і віртуальність у вірі. Йдеться про праці 

Б. Братуся, І.  Васильєвої, Є. Веселової, В. Назарова, О. Новікова, 

Д. Угриновича, Г. Хлєбнікова та ін. Широке поле дослідження феномену віри є 

й в психології. Одним із підходів у дослідженні віри є аналіз стадій віри 

представниками структурних теорій. Найбільш розробленою теорія стадій віри 

є в працях Р. Голдмана та Дж. Фаулера. Їх послідовники, теж представники 

структуралістського підходу – М. Вілкокс, Ш. Парке, Б. Пауере концентрують 

увагу на «faith development» («розвитку віри»). 

Представники функціонального підходу – це Дж. Глізон, Д. Капе, 

Л. Шерріл, представники інтеграційного підходу – Дж. Вестергофф, 

Крейг Дікстра і Г. Моран, Р. Рор і Дж. Мартос. Аналізом такого елементу віри 

як релігійність, типи релігійності, ціннісні критерії релігійного досвіду в 

психології займалися Д. Бессінгер, В. Гай, Ю. Макселон та ін. Слід також 

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/


 

 
 

200 

відмітити праці А. ван Каама, який аналізує віру з позицій психології й теології, 

характеризує її як центральний феномен релігійного стану особистості. 

Особливо важливим є виділення критерію або критеріїв віри. На нашу 

думку, в багатьох випадках, дослідники ототожнюють критерій віри з 

віровченням, символами віри, віросповіданням, релігією, релігійністю, 

релігійним досвідом, релігійним почуттям. В такий спосіб, відбувається 

змішування різних понять. Слід зазначити, що віра як особистісний феномен 

постає тільки визначенням напряму віровчення, наприклад – християнська віра, 

іудейська віра, католицька віра і т.д. У цьому випадку йдеться не стільки про 

релігійний феномен, скільки про доктринальну оболонку віри. На нашу думку, 

таке ототожнення вихолощує сутність феномену релігійної віри та зводить його 

лише до догматів тієї чи іншої релігії, релігійного віровчення. Наприклад, під 

 вірою розуміють Символ віри. У більшій мірі, такий підхід є типовим для 

православного богослов'я, для католицької й протестантської теології, 

релігійної філософії, соціології релігії. 

Поняття «віра» визначається психікою людини (емоції, невроз, афект), 

яка виступає критерієм віри, що репрезентовано в емоціоналістському і 

волюнтаристському тлумаченнях віри (Тома Аквінський, Р. Декарт, І.-Г. Фіхте, 

Ф. Шляйєрмахер, Г. Геффдінг, Г. Олпорт, В. Джеймс). Також це виявляється у 

зведенні віри до емоції, неврозу, афекту, які, фактично, не мають раціонального 

обґрунтування, оперують архетипами у свідомості людини (К.-Г. Юнг, 

З. Фройд, С. Ертербурн, Дж. Фелтон. Окрім того, дослідник Т. Пенелхем дуже 

своєрідно поєднує афективні й раціональні елементи у розумінні феномену 

віри. Віра, таким чином, виявляється особливим станом психіки віруючих – як 

емоційне, ціннісне ставлення до предмету віри, вольовим актом віри. Слід 

підкреслити, що негативним наслідком такого підходу є зведення віри до 

свавілля у виборі предмету віри, до простого вірування, зменшення значення 

віри та виходу на перший план її складової – волі. Такий підхід існує в 

психології, католицькій і протестантській теології. 
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Раціональність як критерій віри органічно пов'язана з визначенням дії 

віри, співвідношенням віри і розуму, віри і знання, віри і сумніву. Яскравими 

прикладами розкриття парадигми віри є формула Тертулліана «вірую, тому що 

абсурдно» або віра усвідомлюється, як у Ансельма Кентерберійського – «віра, 

яка шукає розуміння». У контексті цієї проблематики можна побачити 

різноманітні тенденції у розумінні співвідношення віри і знання, розуму, не 

лише як окремих сфер, зі своїм специфічним предметом і змістом, а й 

можливим ствердженням їх неподільної єдності або визнання пріоритету 

одного над іншим. 

В узагальненому вигляді співвідношення віри і розуму можна 

репрезентувати наступним чином: 1) гармонія віри і розуму, віруючий розум і 

розумна віра (це може бути й гармонія, і своєрідна модифікація феноменів, 

тобто запозичення функцій та постулювання рівноправності феноменів); 2) 

розподіл сфер дії віри й розуму; 3) пріоритет одного за рахунок зменшення 

значення іншого або його повна негація. 

Взаємовідношення віри і сумніву розглядаються з наступних позицій: по-

перше, це взаємне виключення одного іншим; по-друге, віра і сумнів 

нерозривно пов'язані, людина постійно перебуває і у вірі, і в сумніві, а сумнів 

виступає  необхідним елементом віри. До цього також слід віднести розгляд 

віри з позицій істинності й неправдивості, обґрунтування і диференціації 

значення таких понять, як «наукова віра» (раціональна) і «релігійна віра» (така, 

що зводиться до емоційної, суто духовної сфери); «філософська віра», 

«вірування», «забобони», «свідома віра», «несвідома віра», «недиференційована 

віра» та ін. 

Критерієм віри також виступає сукупність раціонального та 

ірраціонального, емоційного, несвідомого, що характеризує віру як цілісність. 

Віра, на нашу думку, є емоційно-раціональним феноменом і такий підхід можна 

побачити в теології, філософії, психології релігії. Найяскравішим прикладом 

цього комплексного підходу до розуміння феномену релігійної віри є концепція 

віри відомого німецько-американського протестантського теолога, 
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представника діалектичної теології і філософа-екзистенціаліста П. Тілліха, який 

вважав, що у вірі поєднуються як раціональні, так і несвідомі елементи, що 

вона є не тільки довірою, а й «вищим інтересом», «безумовною турботою», 

центрованим актом особистості. 

П. Тілліх у праці «Мужність бути» так характеризує віру: «Безумовна 

віра, або стан захопленості Богом, який по той бік Бога, – це не те, що може 

існувати поруч із іншими станами душі. Вона не є чимось уособленим і 

визначеним – явищем, яке можна виділити та описувати. Вона завжди складає 

рух всередині інших станів душі, разом із ними та в їх умовах. Вона є 

ситуацією, що виникає на межі людських можливостей. Вона і «є» цією межею. 

Тому вона є, як мужністю відчаю, так і мужністю всередині й понад всілякою 

мужністю. Це не місце, де можна жити, вона не надає надійних гарантій для 

слів та понять, у неї немає імені, церкви, культу, теології. Але вона рухається в 

глибині всього цього. Це сила буття, в якій все бере участь й яку все частково 

висвітлює» [361, c. 131]. Важливим у контексті нашої проблеми є поєднання 

ірраціонального й раціонального, що позиціонує цілісність віри у тому варіанті, 

що запропонував відомий німецький мислитель К. Ясперс – поняття 

«філософська віра» [458]. 

На відміну від фундаментального обґрунтування  типів віри П. Тілліхом, 

у філософській думці кінця ХХ - початку ХХІ ст. з'являються спроби створення 

універсальної дефініції віри, встановлення її загальних характеристик, 

створення міжкультурної типології містичного досвіду (В. Стейс [529]), 

виділяються та розглядаються моделі віри, засади яких «довіра до Бога», 

незалежно від того, яке значення надається достовірності та її основі. 

Американський вчений Дж. Келленбергер виділяє три моделі віри – біблійна 

віра, абсурдна віра, парадоксальна віра [498], а іспанський письменник і 

філософ Мігель де Унамуно обґрунтовує поняття «агонізуючої віри» [368]. Ці 

типології прагнуть надати класифікацію віри, що визначається гносеологічною 

основою. 
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Феномен квазівіри, як сучасний секулярний тип віри, що виник та 

розвинувся завдяки процесу секуляризації релігії, релігійної свідомості 

аналізують такі відомі вчені: Р. Барт, М. Вебер, П. Гуревич, П. Тілліх. Вони 

виділяють головні риси квазівіри віра в Божественне, надприродне (звідси 

неможливість повного заперечення сакрального); усвідомлення нескінченного; 

релігійність; індивідуальний релігійний досвід; парадигма віри, що формується 

особистістю; відсутність культової форми релігійної діяльності. 

Віра є центральним системно утворюючим феноменом людського буття, 

вона проявляється в культурі як ментальність соціальної реальності, виступає 

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

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

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 ті процеси, що відбувалися в соціумах – процеси 

деміфологізації, секуляризації, гуманізму. 

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 [447] 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 виявляється таким 

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

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

усвідомлюється   парадигмальним і ментальним феноменом, «робочою 
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гіпотезою, що ґрунтується на розумі й досвіді, яка надає смисл життю» 

(Д. В. Ферм) [476, с. 101]. 

Російський дослідник Ю. Кімельов [194; 195] аналізує дослідження 

західної філософії релігії, її головні напрями у дослідженнях релігійного 

феномену й зазначає, що віра виступає формою культурного буття людини, 

суспільства, цивілізації, однією з ідеаційних констант релігії, що має власний 

«когнітивний стержень», власну «логіку». 

Необхідно наголосити, що моральна гідність як критерій віри є 

універсальним для християнської теології (католицької, протестантської, 

православного богослов'я та для релігійної етики). Віра у такому підході 

розглядається як релігійно-етична категорія, що 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. 

Критерій поняття «релігійної віри» як соціокультурної реальності, що 

пов'язана з релігійністю (релігійна свідомість, поведінка, релігійне ставлення та 

ін.), детально розглядається П. Бергером, М. Вебером, Е. Дюркгаймом, 

Д. Угриновичом, І. Яблоковим та ін. 

Окремо звертають увагу на поняття «релігійної мобільності» людей 

П. Сорокін і розуміння віри як «практичної віри» Г. Зіммель У таких 

дослідженнях, віра порівнюється з толерантністю, плюралізмом – з одного боку 

й фанатизмом – з іншого; релігійним фундаменталізмом; релігійною 

ксенофобією. В такий спосіб, віра досліджується в контексті формування та 

впливів ментальності соціуму, релігійної свідомості людини, її поведінки та ін. 

Слід погодитися з положенням Ф. Є. Василюка, який вважає, що немає 

перешкод для віри, молитви, релігійного переживання, релігійного досвіду: 

«Ісус запитував на хресті: «Боже Мій, Боже Мій! для чого Ти Мене залишив? 

(Мк. 15:34), а батько одержимого отрока молив: «Вірую, Господи! допоможи 

моїй зневірі» (Мк 9:24). Молитва є можливою у всьому діапазоні станів – від 

покинутості, що переживається гостро, від отупіння та оніміння віри 
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(«окам’янілої без чутності»), до явного відчуття Божої присутності, хоча 

кожного разу це буде зовсім інша, за своїм типом, молитва. Але, повторюю, 

йдеться не про категорії «присутність – відсутність», «явне – неявне», «смутне 

– ясне», а про категорію трансцендентного: інтуїція всесвітнього, яка виходить 

поза межі чуттєвого досвіду, є необхідною феноменологічною умовою, без якої 

молитва є неможливою як особисте звернення до Бога. Ця умова не є 

достатньою – навіть повна очевидність існування Бога не обов’язково породжує 

молитву, – але є необхідною. Інтуїція трансцендентного необхідно присутня 

внутрішньо у молитві; коли людина позбавляється її, вона «випадає» з молитви. 

Неважливо, наскільки ця інтуїція філософськи пророблена людиною, наскільки 

вона уявляється вірогідною або ні для її розсудку, на якому досвіді вона 

ґрунтується, - важливим є сам факт її присутності в душі, саме він є тим 

стрижнем, на якому тримається молитва та вісь, навколо якої рухається увесь 

всесвіт молитви» [63, c. 11 – 12]. 

Слід також виділити дослідження впливів віри на етноконфесійну 

ідентичність, у яких аналізується динаміка етнорелігійної структури населення 

певної країни, релігійна віра і ставлення до мігрантів, національна само-

ідентифікація. Такий розгляд феномену віри є характерним для культурології й 

соціології релігії. Окремо необхідно аналізувати проблематику віри у 

взаємозв'язку з есхатологічними настроями. Фундаментом віри визначається 

розуміння віри, що існує в традиціях теології, як спрямованості до 

майбутнього, що пов'язана з ідеєю Страшного Суду, кінця світу, через уявлення 

про лінійність історичного процесу. В такому аспекті віра розглядається як 

феномен, що підготовлений до трансформації при появі Царства Божого. Ці 

проблеми аналізувалися засновником Києво-Печерської Лаври Антонієм 

Великим, О. Хом’яковим, О. Шмеманом та ін. 

Істотний вплив на розкриття феномену віри та інших імперативів 

людської поведінки має така категорія як «інформація». Нині категорія 

«інформації» й тісно пов’язані з нею поняття «сигнал», «знак», «код», 

«управління» тощо, все ширше використовуються у філософських, 
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релігієзнавчих, психологічних, соціальних дослідженнях, що знаменує 

укорінення нової парадигми мислення. Її розвиток поки що характеризується 

поліморфізмом, але проглядаються й доволі прозорі інваріанти, які можна 

використовувати для концептуальних побудов. 

По-перше, інформація завжди міститься у певному матеріальному носії. 

По-друге, інформація є інваріантною відносно фізичних характеристик своїх 

носіїв, тобто одна й та сама інформація може бути втілена і передана різним, за 

своїми енергійними і масовими якостями, носіям. Така ситуація має 

першорядне значення для розуміння та усвідомлення природи інформаційних 

процесів, тому що є свідченням неможливості їх пояснення тільки з фізичної 

точки зору. 

По-третє, інформація характеризується з семантичного (змістовного) і 

прагматичного (ціннісного) боку. Інваріантність інформації відносно фізичних 

якостей її носія, обумовлює можливість різних способів кодування однієї й тієї 

самої інформації. Розшифрування коду передбачає однозначне співвіднесення 

змістовних компонентів інформації з певними фізичними якостями тієї 

матеріальної системи, що є її носієм. 

Коли керуючись інформаційним підходом, ми аналізуємо свідомі й 

несвідомі процеси в психіці людини, то необхідно зазначити, що будь-яке 

свідоме переживання є інтенціональним, воно завжди відноситься до чогось 

(наприклад, переживання Абсолюту), спрямовано на певний об’єкт. Саме тому 

будь-який цілісний свідомий акт особистості ґрунтується на інформації про 

відповідний об’єкт і про сам свідомий акт. Свідоме переживання є 

інформацією, що безпосередньо надана особистості у «чистому» вигляді, 

водночас як носій цієї інформації для неї є елімінованим, саме така здатність 

особистості мати інформацію нібито у «чистому» вигляді та оперувати нею 

позначається у філософському осмисленні категорією «ідеального». 

Безперечним є те, що свідомі і несвідомі стани репрезентують собою 

інформаційний процес – вони також наділені й змістовно-гностичними 

характеристиками і екзистенціально-ціннісними. Найважливішою 
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феноменологічною відмінністю між свідомим і несвідомим є те, що перше є 

інформацією, «відкритою» для особистості, а друге – інформацією «закритою», 

безпосередньо недоступною для особистості, але водночас такою, яка відіграє 

принципово значущу роль у загальному балансі особистісних інформаційних 

процесів. Інформація «закритого типу» різноманітно, опосередковано впливає 

на «відкриту» інформацію, як у змістовно-ціннісному, гностично-

екзистенціальному, так і діяльному аспектах. 

Таким чином, можна говорити, що людська психіка є єдиним свідомо-

несвідомим абрисом переробки інформації та управління, окремі ланки якого 

мають відносну автономію, що виконує важливу роль у цілісній самоорганізації 

людини. Високий ступінь автономності різноманітних ланок і динамічних 

структур несвідомого рівня психіки витікає з фундаментальних особливостей 

саморегуляції людини, що необхідно враховувати в процесі аналізу релігійного 

досвіду, релігійних станів, релігійної віри. Але досягнення максиму психічної 

саморегуляції в релігії передбачає можливість низки відносин й де 

автономізації певних ланок і динамічних структур несвідомого. 

Це означає, по-перше, здатність перетворення «закритих» для особистості 

інформаційних процесів у «відкриті», тобто усвідомлення самих процесів та 

керування ними, а по-друге, можливість довільного керування ними. Завдання 

такого «розширення» сфери свідомого управління є актуальним не тільки в 

медичному, психотерапевтичному, релігійному та інших аспектах, але й в плані 

екзистенціально-особистісному, як умови і фактору гармонізації духовного 

світу людини в її активно-творчій реалізації. 

Вищезазначені підходи та критерії не вичерпують усього  потенціалу, 

яким володіє релігійний досвід й віра, але визначає головні риси, напрями та 

можливі проблемні сфери у яких ці релігійні феномени аналізуються. 

Релігійний досвід і віра є екзистенціальними феноменами, які онтологічно 

пов'язані з ціннісною системою категорій, ментальністю окремої людини і 

соціуму в цілому, який має свого носія, мету, мотивацію, об'єктно-суб'єктний 

зв'язок, граничний інтерес та практичну актуалізацію. Щодо характеру 
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феноменів релігійного досвіду і віри, то окремо слід виділити їх 

процесуальність. 
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3.3. Взаємовідносини людини і Бога в православній традиції 

Сучасний світ демонструє розгортання творчих потенцій людини, все 

більше опредметнення різних напрямів її діяльності. Однак існує й інша 

проблема – це проблема буття людини в світі, її творчості не як створення 

певної культурної галузі, а як духовного творення, створення самої себе. 

Філософська думка 20-30-х років ХХ століття постійно зверталася до 

«закинутості» людини у світ, її самотності невлаштованості. Таке усвідомлення 

перебування людини як покинутості в світі виникло невипадково, воно 

пов’язано як зі спостереженнями щодо трансформацій буття людини в культурі, 

так і з усвідомленням, інтерпретаціями духовно-релігійного досвіду людини. 

Слід зазначити, що важливими постають взаємовідносини людини і Бога, 

онтологія кенозису Бога знаходить своє продовження в «умаленні» буття 

людини, що може мати філософсько-релігійну інтерпретацію в якості ґрунту 

своєрідного розуміння людини і філософської антропології. 

Термін «кенозис» у патристиці означав антиномічний взаємозв’язок 

свободи волі людини з діями Святого Духу або Благодаті. У ХХ – на початку 

ХХІ ст. ця ідея стала основним поняттям для cинергетики, яка досліджує 

еволюцію та самоорганізацію систем відкритого типу з нелінійними 

зворотними зв’язками. 

Українська дослідниця І. Васильєва у праці «Людина у релігійному 

вимірі» зазначає: «Інтерпретації перехідних періодів у суспільному русі як 

періодів хаотичних виявляються поверхневими, вони не враховують наявність у 

сучасності елементів майбутнього та їх спрямовуючого впливу у перехідні 

періоди. Принаймні, поняття «біфуркації» неправомірно використовувати до 

світового історичного процесу. Отже, синергетика не може претендувати на 

роль вищої соціальної теорії, бути сучасною філософією історії або соціальною 

філософією» [62, c. 260]. 

На нашу думку, такий підхід до синергетики є не зовсім обґрунтованим. 

Передусім, перехідна доба здається хаосом, але не йдеться про те, що вона не 

містить у собі елементів майбутнього. У кожному історичному періоді 
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міститься минуле – сучасне – майбутнє. Це діалектика історичного руху 

людства. Сам термін «біфуркація» й означає нетривалі вибухи, згущення 

енергії, що існують (якщо згадати світову історію) впродовж існування людства 

[322]. 

«Синергетичний» напрям розроблявся такими дослідниками, як 

І. Пригожин, О. Тюрінг, Е. Ласло, С. Курдюмов. Можна говорити про творче 

перенесення релігійної ідеї у простір філософії. Зміст поняття «синергія» як 

ісихастські орієнтованої філософської антропології (російський вчений 

С. Хоружий обґрунтовує цю ідею [427; 428; 429; 430; 431]) співвідноситься зі 

змістом ідеї «умалення» людини, оскільки також визначається уявленнями про 

людину як особистість несамодостатню, яка взаємодіє з Особистістю 

Абсолютною, тобто Богом. 

Слід зазначити, що проблема «кенозису» є філософською, за своєю 

проблематикою і методологією дослідження, хоча, при її розгляді, неможливо 

обійтися без богословських положень. Філософський підхід здійснюється як 

«рефлексія над рефлексією», герменевтична інтерпретація змісту духовно-

релігійного досвіду, що висвітлюється в ідеї «кенозису» людини і претендує на 

універсальний характер. Існує різниця у філософському і теологічному 

підходах. Християнська традиція визначається даними Одкровення про кенозис 

Бога, а філософія «з усієї сукупності інтуїцій, що народжуються з глибин 

віросвідомості» (В. Зеньковський), тобто йдеться про сукупність інтуїцій, що є 

внутрішньо присутніми для духовно-релігійного досвіду людини. Релігійність 

самої філософії визначається не тільки насиченістю специфічним предметним 

змістом, але й типом мислення, що має не абстрактний, раціональний характер, 

а екзистенціальний. 

У патристичній традиції тема «кенозису Бога» у її ставленні до буття 

людини розроблялася Ігнатієм Богоносцем, Климентом Римським, Іренеєм 

Ліонським, Оригеном, Аврелієм Августином, Кирилом Олександрійським, а 

також, у зв’язку з проблемами антропології й христології в працях отців 

церкви, зокрема у Феодоріта Кірського, Максима Сповідника. У православній 
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думці зміст ідеї «умалення людини» як проекції кенозису Бога принципово 

визначає творчість Ніла Сорського («умное дєланіе», «безсловесна молитва» та 

ін.), Дмитра Ростовського і Тихона Задонського. У ХХ столітті такий підхід 

постає центральним для представника російської духовно-академічної школи 

М.Тарєєва і філософсько-богословської софіології С. Булгаков. 

У західній думці існує напрям «кенотизм» (В. Гесс, О. Гольцхойєр, 

Г. Томазіус), де тема специфічної причетності людини до кенозису Бога 

розкривається в різних формах. У ХХ столітті ця ідея розробляється й 

представниками протестантської «теології смерті» (Д. Бонгоффер). 

Ця тема по-новому актуалізується в перспективі дослідження 

внутрішнього досвіду людини в працях Ж. Батая і Дж. Ваттімо, з певною 

орієнтацією на збереження деяких особливостей богословського підходу, 

насамперед, йдеться про «негативну теологію». Категоріально-понятійний 

апарат, що є принципово необхідним для визначення теми кенозису Бога у 

ставленні до екзистенціальних умов та проекцій людського існування, 

розробляли такі відомі мислителі: С. Булгаков, М. Гайдеггер, Е. Левінас, 

Р. Отто, П. Тілліх та ін. Важливим є те, що представники російської думки 

органічно поєднували філософську і богословську рефлексію, користувалися 

«вірувальним мисленням» (І. Кіреєвський), в той час як західна традиція 

претендувала або на теологічну систематизацію, або на універсальність 

окремих філософських методів та понять. Наприклад, Е. Левінас 

використовував до ідеї «умалення» людини феноменологічний аналіз та 

поняття «інтенціональності». 

Особливу увагу привертає розгляд цієї ідеї в культурно-історичному і 

аксіологічному аспектах, пов’язаних із нею екзистенціалів особистісної жертви, 

замирення, спокути та ін. Такий підхід репрезентує саме російська традиція 

філософування – М. Бердяєв, В. Ерн, Л. Карсавін, В. Соловйов, Г. Федотов, 

Л. Шестов, Г. Шпет та ін. 

Ідея «умалення» людини – це антропологічний «вибух» переходу від 

«старозавітної» людини до «нової». Ця ідея, по суті, є «продовженням» ідеї 
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кенозису Бога (С. Булгаков). Історії релігій відомі такі інтуїції, як «сходження», 

«страждання» Божества – у релігіях стародавнього Єгипту і стародавньої 

Греції; Божественна Особистість, що жертвує собою – у старозавітній традиції; 

самообмеження Бога, «ніщо», «передвічний Адам» – у філоіудаїзмі, 

кабалістиці; «плерома», «кенома», «Софія» – у пара-християнському 

гностицизмі. 

Важливим є те, що розходження іудаїзму з християнським світоглядом 

фіксується саме на прикладі християнської ідеї кенозису. Певною «спокусою» 

(Кор.; 23) для іудаїзму постало кенотичне приниження Бога як несумісне з Його 

трансцендентністю, з Його могутністю і т.п. У релігійній свідомості 

залишилося невирішеним узгодження принижуваних і божественно-

трансцендентних якостей, хоча старозавітні пророцькі образи особистості, яка 

страждає добровільно (Вих.; 53) і свідчать про можливості такого узгодження. 

Також свідченням цієї специфіки свідомості є іудейсько-кабалістичне вчення 

про Ейн-Соф і самообмеження Бога («цимцумі»), яке сформувалося в релігійно-

медитативній практиці. 

Окрім того, саме завдяки уявленням про «передвічну людину» в Кабалі 

проводиться інтуїція щодо присутності Бога в житті світу, до його розвитку і 

відтворення в житті людини. При цьому така приналежність не могла 

мислитися дійсно кінетичним приниженням і смиренням Абсолютної 

Особистості у світі та в людині. Це стає очевидним у зв’язку з головною метою 

практики кабаліста, що метафорично передає не лише досвід споглядання 

Ніщо, а й досвід загубленості у безмежній нескінченності. Такий досвід 

загубленості або розчинення власного «я» не є тотожнім християнському 

досвіду особистісного духовного перетворення людини у смиренні, 

перебуванні у злагоді зі світом. 

Гностицизм виявляє вербально-категоріальне наближення з ідеєю 

кенозису Бога та її продовженням в житті людини як спробу синтези 

християнського Одкровення з міфологічно-філософською спадщиною 

Античності, в якому вперше використовуються у філософському аспекті дві 
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категорії «кенозис» і «кенома». Необхідно наголосити, що саме гностики 

прагнули вирішити проблему протистояння двох світів – «кеноми» (порожнечі) 

і «плероми» (повноти та гармонії Божественного, духовного буття) завдяки 

положенню про явлення Христа в кеномі, який прагнув повернути до повноти 

духовного буття обраних людей. У контексті такої інтерпретації гностики 

активно використовували новозавітні кенотичні образи (Флп., 2;7). 

Наприклад, гностик Валентин завдяки цим образам, прагнув мислити 

обмежене (принижене) в досконалому, що дозволило б йому подолати прірву 

між античною філософською аксіомою Божественної досконалості й 

християнським Одкровенням про Бога, який втілився. Але ця ідея «обмеження» 

не містила дійсного олюднення Божественного початку: Христос залишався 

передвічною та небесно-духовною істотою і був лише «одягнений» у небесне 

тіло, а Його духовна складова залишалася «закритою» для страждання. Відомий 

російський мислитель В.Лосський у праці «Нариси містичного богослов’я 

Східної Церкви. Догматичне богослов’я» зазначає: «Обрані Богом та поєднані з 

Ним досягають стану досконалої людини… Але, якщо таке наслідування 

Христа є конечним станом, до якого може прийти людина, то шлях, що 

приводить до цього стану, як ми вже бачили, не є шляхом наслідування Христа. 

Дійсно, шлях Христа – Особистості Божественної – був шляхом несходження 

до твореного, був прийняттям нашої природи; шлях творених особистостей, 

навпаки, повинен бути шляхом підйому, піднесення до Божественної природи, 

шляхом поєднання з несотвореною благодаттю, яка надається Духом Святим. 

Містика наслідування Христу, яку ми спостерігаємо на Заході, є чужою для 

духовного життя Східної Церкви, яка, зазвичай, визначає Себе як життя у 

Христі. Це життя в єдності Тіла Христа надає людським особистостям 

необхідні умови для стяжіння благодаті Святого Духу, тобто для їх участі у 

самому житті Пресвятої Трійці, участі у найвищій досконалості, якою є любов» 

[247, c. 162]. 

У взаєминах «кеноми» і «плероми» принципове значення мала 

опосередковуюча ланка – Софія (Премудрість Божа), яка визначала і трагедію 
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свавілля, загубленості і смерті у світі, і можливість творчого завершення 

«плероми». Людина, щоб брати участь у кінцевому процесі подолання 

загубленості й смерті, повинна була завдяки Софії впізнати у собі образ 

Небесної Людини-Христа, але таке «впізнавання» цього образу мало характер 

езотеричного знання тільки для обраних, які визначалися за своєю 

«пневматичною» природою, а не завдяки вільному вибору (як у християнстві). 

Питання про Софію мало своє різноманітне відродження в російській філософії 

кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (Вол. Соловйов, о. П. Флоренський, 

С. Булгаков). 

Значущим є те, що поруч з очевидною гностичною інтенцією у 

постановці питання про Софію існує й теоретично стримана інтерпретація 

цього питання в християнському богослов’ї, де тема Софії ототожнюється з 

темою кенозису Христа Розіп’ятого (1 Кор., 1; 21 – 24). Так, Вол. Соловйов у 

своєму «маніфесті» християнської моральності, праці «Виправдання добра», 

зазначає: «…наші пращури вклонялися цьому загадковому лику… будували 

всюди софійські храми і собори, визначили святкування і відправу, де 

незрозумілим чином Софія Премудрість Божа то наближується до Христа, то до 

Богородиці, таким чином не допускається повного ототожнення ні з Ним, ні з 

Нею, тому що ясно, що якби це був Христос, то тоді не Богородиця, а якби була 

Богородиця, тоді не Христос… Ця Велика, панівна і жіноча Істота, яка не 

будучи ні Богом, ні вічним Сином Божим, ні янголом, ні святою людиною, 

приймає поклоніння і від завершувача Старого завіту і від родоначальниці 

Нового, – хто ж вона, як не найбільш істинне. Чисте і повне людство, вища і 

всеохоплююча форма і жива душа природи і всесвіту, вічно поєднана і у 

часовому процесі поєднується з Божеством і поєднує з Ним все, що є. 

Безперечно, у цьому повний смисл Великої Істоти, наполовину відчутий і 

усвідомлений Контом…» [343, c. 547]. 

На думку російського дослідника С. С. Аверінцева, яку він обґрунтовує в 

словнику «Софія – Логос», саме «християнство засвоює особистісне розуміння 

Софії… як у візантійсько-російській, так і в католицькій традиції (Софія – К.В.) 
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поступово наближується до образу Діви Марії як просвітленої тварі, у якій 

постає «Софійним», набуває благородства увесь космос» [5, c. 160]. 

Вол. Соловйов також звертає увагу на те, що Велика Істота «не є 

порожньою формою, а всеохоплюючою повнотою духовно-тілесного, 

божественно-творчого життя, яке відкривається нам у християнстві» [165, c. 

578]. Премудрість є духовною потенційністю людства, світу, але тільки від 

людини залежить реалізація повної духовності. Вол. Соловйов у праці 

«Читання про Боголюдство» зазначає, що «Софія є тілом Божим, матерією 

Божества, просякнута началом Божественної єдності. Здійснюючий у собі або 

носій цієї єдності – Христос, як цілісний божественний організм – 

універсальний й індивідуальний разом, – є і Логосом, і Софією» [345, c.108]. 

Іншими словами, російський мислитель наголошує на розгортанні духовної 

сутності людства, його перехід на якісно новий рівень існування. 

Важливим також є й інше визначення Софії, яке надає Вол. Соловйов у 

праці «Росія і Вселенська Церква»: Софія є «…єдністю істинною, не 

протилежною множині, яка не виключає її, але … все  вміщує у собі» [346, c. 

303 – 304]. Вол. Соловйов написав у 1876 р. французькою мовою трактат 

«Sophie», а перед тим він сформулював наступні положення своєї філософської 

програми: розділ 1 – про три типи філософії взагалі; розділ 2 – метафізичний 

характер людини і загальна можливість метафізики; розділ 3 – про позитивну 

метафізику зокрема. Її формальні принципи. Її ставлення до двох типів 

філософії, до релігії, позитивної науки, до творчості й до життя. Виклад начал: 

розділ 4 – антропологічні основи позитивної метафізики; розділ 5 – теологічні 

начала; розділ 6 – космогонічні і сотеріологічні начала; розділ 7 – есхатологічні 

начала» [344, c. 208 – 209]. О. Лосєв підкреслює, що найбільш об’єктивним і 

обґрунтованим є підхід Вол. Соловйова до психологічної характеристики Софії. 

Йдеться про Любов, про поєднання любові й розсудку, про можливості 

реалізації завдяки Любові ідеї Боголюдства. 

Російський дослідник О. Лосєв у праці «Філософсько-поетичний символ 

Софії у Вол. Соловйова» підкреслює, що «для того, щоб наблизитися до 
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розуміння Софії – Мудрості, варто звернути увагу на російські слова, які 

використовуються в цьому випадку. Справа полягає в тому, що «розум» у 

російській мові усвідомлюється як теоретична здатність правильно і доцільно 

мислити. Але слово «розсудок» має вже виразно новий відтінок, який вказує не 

тільки на теоретичне мислення, а й на здатність практично користуватися цим 

мисленням («розумний план», «розумна пропозиція», «розумна дія», «розумний 

вихід»)» [243, c. 206 – 207]. Далі О. Лосєв визначає зміст слова «мудрість» і 

наголошує, що в цьому випадку йдеться вже не про практичні можливості щодо 

використання теорії, а про опанування теорією, яке надає можливості для 

аналізу дійсності та доцільному спрямуванні самої теорії. О. Лосєв зазначає: 

«Приблизно те саме ми знаходимо і у старогрецьких філософів, які чітко 

розрізняли noys, або «розум», далі – logos, який має у грецькій мові багато 

значень, але для нас, у цьому випадку, важливим є значення «розсудок», і 

sophia, яка і є життєво-оформленим розумом, або розумом, який увібрав у себе 

всі заздалегідь можливі ситуації, у яких його можна використовувати» [243, c. 

207]. 

У патристиці досвід «умалення» людини – це проекція кенозису Бога як 

вільного смирення в житті Христа. Християнська антропологія розкриває 

поняття «смирення» не як приниження гідності людини, чи життєвий песимізм, 

а як початок «обоження» людини, що надає їй онтологічну перспективу. 

Головними підходами до ідеї кенозису Бога у ставленні до буття людини 

є, по-перше, онтологічний і, по-друге, морально-психологічний. Перший підхід 

ми можемо побачити в працях С. Булгакова, В. Лосського та інших 

представників російської традиції філософування, який ґрунтується не на 

уявленні про моральне і психологічне наслідування Христа, а на ідеї 

«деїфікації», що має онтологічний вимір та дозволяє говорити про філософські 

аспекти «присутності» Христа в історії, культурі, про динаміку і перспективи 

релігійного досвіду людини. Другий підхід репрезентовано митрополитом 

Антонієм (Храповицьким) і М. Тарєєвим. Ці мислителі обґрунтовували ідею 

про необхідність наслідування моральному і психологічному подвигу Христа, 
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яка не зовсім відповідає християнському віровченню та досвіду патристики і не 

висвітлює перспективу повноти буття людини і людства. 

Головними категоріями, що є приналежними до ідеї особистісної жертви 

– «умалення» людини, є про «буття-небуття» - «жертви» - «особистісної 

жертви». У патристиці категорія «небуття» представлена двома термінами, що 

характеризують кенотичний зв'язок між Творцем і сотвореним, а також 

заглиблення людини в меонічні стихії світу. У філософії використовується, 

головним чином, категорія («меон»), що послабило онтологізм ідеї «умалення» 

і сприяло формуванню детерміністських акцентів у взаємовідносинах людини і 

бога. Той кенотичний зміст жертви Бога Христа, що існував у патристиці, було 

втрачено у філософії раціоналізму і завдяки цьому елімінувалася проблема 

духовного змісту особистісної жертви і буття особистості вже не розглядалося 

в контексті онтологічного зв’язку з Богом, що й відкрило шлях для 

ствердження самодостатності людини. Але спроби відновити патристичну 

традицію розуміння особистісної жертви існували в православній думці сер. 

ХІХ – ХХ ст. (І. Кіреєвський, В. Лосський, Х. Яннарас). 

Необхідно підкреслити, що ідея «умалення» людини має свої прояви в 

таких культурно-архетипічних формах, як смирення, співчуття, жертва, 

спокута, які, завдяки своїй онтологічності, визначають сприйняття земного 

життя як перспективу особистісного порятунку. Такий підхід є характерним для 

слов’янських культур. Так, у російській культурі зміст цих культурно-

архетипічних форм представлено в діяннях мучеників, юродивих, святих, 

ченців. 

Відомий російський дослідник у сфері філософської антропології 

М. Епштейн [455] використовує концепт «кенозис людини» і, на нашу думку, 

такий підхід є вірним. «Кенозис людини» передбачає початок її піднесення до 

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

феномену деантропологізації. Концепт «кенозис людини» генетично є 

приналежним до певної сфери духовно-релігійного досвіду і водночас означає 
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«творче зникнення» (М. Епштейн) людини в сучасному просторі технологічно 

опредметненої культури. 

Але з точки зору християнської думки сучасне «зникнення людини» 

можна інтерпретувати не тільки як досвід відносної невдачі щодо використання 

її творчих потенцій, а скоріше як її кризовий духовно-екзистенціальний стан. 

Дійсно, якщо виходити з християнського розуміння духовності, то сучасний 

стан людини можна визначити як кризовий, оскільки духовність у християнстві 

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

інтелекту. Такий підхід, на нашу думку, не заперечує культурно-світоглядні 

настанови гуманізму, визначає межі особливого типу гуманізму, особливої 

творчості. Йдеться про гуманізм і творчість православного типу, гуманізм і 

творчість, що пов’язані з 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. 

Визначення сутності кризових екзистенціальних характеристик буття 

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

співвідноситься з православною традицією, з її 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 самої себе, власної внутрішньої духовності. Людина може називатися 

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

смирення, тобто бути в згоді з світом, як певного фундаментального 

онтологічно-особистісного ставлення. 

Таким чином, 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. В контексті 

сучасних економічних, політичних, культурних подій в світі неможливо 
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обминути такий підхід до проблеми людини, який реалізується в православній 

релігії. Його необхідно вивести на рівень філософсько-релігієзнавчого 

осмислення та інтерпретації, що допоможе зрозуміти специфіку віруючих, 

встановити зв'язок із порівняльною антропологією і філософією релігії, а також 

розширить простір 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 та ін.); католицькі 

мислителі (Г. фон Бальтазар, М. де Унамуно та ін.); представники 

протестантського модернізму (Д. Бонгоффер та ін.). 

Окрім того, у різноманітних філософсько-антропологічних, філософсько-

соціальних, культурологічних, психологічних дослідженнях духовний досвід 

сучасної людини, у багатьох випадках, характеризується як досвід 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 зв’язку з цим в 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. Антонімічність ідеї «умалення» людини 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 особливого типу мислення і 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 
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(Вол. Соловйов, С. Булгаков, Л. Карсавін). Загальним змістом для них є 

актуалізація взаємовідносин між смислами кенозису Бога і смислами 

«умалення» людини. Але, слід підкреслити, що ці аналогії були неспроможні в 

повній мірі 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, але одночасно і залишило відкритим обрії для подальших 

досліджень цієї проблеми. 

У сучасній філософській і релігієзнавчій думці слід виокремити дві 

головні відповіді на екзистенціальну «ситуацію відчаю». 

Перша відповідь формується на початку ХХ століття такими  

мислителями, як М. де Унамуно, П. Тілліх, які трансформують онтологічну 

ідею «умалення» людини в заклики та гасла щодо витримки перед відчаєм і 

порожнечею людського буття. 

Друга відповідь, яка з’являється в середині ХХ ст., і обґрунтовується 

Ж. Батаєм, Ж. Бодрійяром, Ж. Дельозом, вони пропонують людині погодитися з 

ситуацією відчаю («відчаю від сили» С. Кіркегор). В такий спосіб, людині не 

слід актуалізовувати такі духовні виміри її буття, як любов, смирення, 

співстраждання. Але, на жаль, обидві відповіді не змогли вирішити проблему 

трагедії людського життя, яке втратило повноту свого духовного буття, свої 

«екзистенціали». Деонтологізація ідеї «умалення» людини в сучасній культурі 

породжує таку специфіку буття людини, яка характеризується різноманітними 

проекціями «самостояння» (М. Гайдеггер), тобто самодостатності, 

автопрезентації, самореалізації; перенесенням повноти буття до соціальної гри; 

абсолютизацією і профанацією тілесності людини; технологізацією таких 

екзистенціалів, як «життя» і «смерть»; запереченням релігійної віри як 

пізнавальної здатності людини і т.д. Така специфікація людського буття 

неминуче містить у собі екзистенціали «відчаю», «тривоги», «самотності», 

«песимізму». 
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Культура не існує без культу, а релігія виступає необхідним складовим 

елементом культури. Сучасна культура переживає кризу, що пов’язана з 

відмовою від цінностей абсолютного характеру. Релігія, навпаки, завжди 

зверталася і звертається до кола абсолютних цінностей. Тому все частіше 

сучасна людина, у своєму прагненні до ідеалу, обирає не його світський, а 

релігійний образ. Відомий німецький мислитель М. Шелер наголошував, що 

подальший розвиток вчень про людину вимагає концептуальної синтези 

філософських, релігійних і природничих ідей про появу і становлення людини, 

розгортання її духовної сутності. 

Християнська антропологія, в значній мірі, актуалізує найскладніше 

питання про таємницю людини та її призначення в Універсумі. Релігія – це 

сакральний зв'язок людини з Абсолютом, прагнення людини набути гармонійну 

духовну цілісність. Релігія і релігійність у сьогоденні виступають як 

альтернативні атеїстичному світосприйняттю і світовідношенню засоби 

поновлення втраченої цілісності людини, як засоби подолання «розколу» 

особистості, її наявного буття. У нинішньому українському суспільстві 

актуальними є пошуки смисложиттєвої проблематики, моральних орієнтирів, 

системи цінностей як такої. 

Серед сучасних авторів, які звертаються до богословсько-християнського 

образу людини, помітними є праці С. Аверінцева, В. Бібіхіна, В. Горського, 

Б. Ємельянова, С. Кримського, М. Поповича, С. Хоружого та ін. Аналізували 

проблему сакральної світонастанови, сакрального світовідношення такі 

мислителі: П. Бергер, М. Бланшо, Ж. Бодріяйр, Р. Генон, Е. Дюркгайм, 

Г. Зіммель, Р. Отто, М. Шелер, Ф. Шляйермахер, А. Шюц, М. Еліаде та ін. 

Теоретичні питання становлення людини обґрунтовані в спадщині таких 

мислителів: П. Абеляр, Аврелій Августин, Е. Агацці, М. Бубер, Г.-В.-Ф. Гегель, 

А. Гелен, Р. Декарт, І. Кант, Г.-В. Ляйбніц, Р. Нібур, П. Тейяр де Шарден, 

П. Тілліх, З. Фройд, Е. Фромм, А. Швейцер, М. Шелер, Ф. Шеллінг, К. Ясперс 

та ін. Одні з них вважали людину подібною до особливих тварин, інші – 
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вважали головним у людині її духовну сутність, що є пріоритетною щодо 

біологічного начала в ній. 

У багатьох мислителів простежується тенденція усвідомлення 

можливості духовних вимірів людського буття, зумовленою відкритістю буття 

самої людини і одночасно притаманною їй тенденцією до цілісності. Така 

відкритість здійснюється шляхом постійного трансцендування поза межі 

дійсності, її прагнення до Вищої Реальності, Вищих Смислів. 

Особлива увага приділяється в православ’ї особливостям розуміння 

особистості як духовної сутності людини. Поняття «особистості» 

співвідноситься з задумом божественного творення, єдністю людини і Бога. У 

такому контексті особистість сприймається як творчий початок, який енергійно 

 пов’язаний з Богом. Це духовний стержень людини, що неможливо звести до її 

природи і він має можливості для сприйняття й трансформації Божественної 

енергійності у світі. 

У православному світосприйнятті особистість є образом і подобою Бога. 

Особистість переносить якості Божественного на власну природу і оточуюче 

середовище і, в такий спосіб, вона постає співучасницею Бога у процесі 

перетворення тварного світу. Особистість має власну структуру, динаміку 

розвитку і ціль або цілі. Вище ми вже зазначали, що вчення про особистість на 

Заході і Сході християнства значуще розходяться, це можна розглядати як 

джерело різних культурних парадигм і антропологічних підходів. І якщо в 

патристиці, особистість є приналежною до двох сфер – Божественної, є 

гарантом співпричетності до вищого буття і водночас гарантом безсмертя, а 

друга – це сфера людська, матеріальна, земна, гріховна. Без особистості 

людська природа нічим не буде відрізнятися від тварини. Архим. Кіпріан 

(Керн) [196; 197] зазначає, що та антропологія, яка є обґрунтованою у 

богословському аспекті, не може виділяти тему про людину окремо від всього 

вчення про світ, процес творення та ін. 

У православній антропології теоретичне виокремлення людини з 

загальної системи Всесвіту є неправильним, тому що людина є включеною до 
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системи світоустрою самим Богом, Творцем, Вищим Початком, а найголовніше 

– людина є вписаною та органічно пов’язаною з Абсолютом. Людина – це ланка 

поміж духовним і матеріальним, бог надав їй особистий, іпостасний початок і 

людина завдяки цьому є вінцем творіння. 

Окрім того, православна антропологія містить ідею про те, що 

антропологічна тематика є нерозривно пов’язаною з ідеєю творення всього 

буття. У цьому відношенні людина виявляється не самостійною, а сотвореною. 

І виходячи з цього положення, її діяльність не може бути вільною від 

Божественного творчого промислу, на відміну від гармонійного світоустрою, 

людина завжди робить вибір між добром і злом. Важливо відмітити, що, 

наприклад, отці церкви розглядали зло як порожню за своїм змістом діяльність 

людини, тобто таку, яка не має сутнісної основи. Діяльність – це, насамперед, 

діяльність творча. Людина повинна відчути у своїй духовній глибині дію 

Божественної Благодаті. 

Православна антропологія розробляє вчення візантійського богослов’я 

про те, що особистість не є органом людини, подібно до її тілесних органів чи 

частин душі – почуттів, розсудку, розуму. Особистість – це сутнісний, 

безсмертний, неподільний початок у людині. 

Прот. Іоанн Мейєндорф [270; 271], аналізуючи візантійське богослов’я, 

робить висновок, що розум не стільки частина людини, скільки, по-перше, 

здатність, яку має людина для того, щоб перевершити себе саму заради участі у 

Божественній справі. По-друге, йдеться про єдність складної природи людини 

перед її конечним визначенням у світі й Богові. І, по-третє, свобода людини, яка 

повністю розкривається і реалізується тільки тоді, коли людина підноситься до 

Бога, може мати й негативний характер, коли людина підкоряється тілесному. 

Православ’я в цілому виступає вченням про нову реальну і живу істину, 

яка торкається всієї людини і перетворює її «єство». Йдеться про внутрішній 

досвід людини, яка визнає Божественну істину, шукає її і приходить до неї 

вказаним шляхом. На цьому шляху й відбувається особистісна зустріч з Богом, 

яка є неповторною і нікуди не зникає. У православній антропології саме 
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перетворення людини протиставляється поступу, як внутрішнє – зовнішньому, 

а нова людина – всьому тому, що привносить поступ. 

На нашу думку, слід погодитися з таким підходом православної 

антропології, тому що поступ сам по собі є неможливим, якщо людина не бере 

участь у ньому. Але виникає питання: яка людина, якою вона є за своїми 

моральними характеристиками. Тобто, і поступ, і рух людства розпочинається з 

Людини, а релігійним ідеалом визначається все її життя. 

Перетворення людини не вбиває час як такий, а тільки збільшується та 

прибуває в часі, в умовах недосконалої дійсності. Духовне вдосконалення 

приносить свої плоди поступово, враховуючи волю та вчинки особистості. Поза 

бажанням людини час нічого не може відібрати в неї. Ось чому наприкінці 

життя подвижники більше постають духовними особистостями, набувають 

нових духовних сил, а тілесна неміч ще більше це висвітлює. У значній мірі, на 

нашу думку, тут йдеться про внутрішні енергії людини, які подвижники 

набувають завдяки тяжінню Благодаті. 

Рух особистості православна антропологія інтерпретує як вихід людини 

за власні межі. Зразком такого «виходу» є Бог, який виходить саме завдяки 

нетварним енергіям до світу, рухом людського розуму постає думка, яка 

звернена до тварного і, як зазначає Псевдо-Діонісій Ареопагіт, «Розум може 

мислити те, що перевершує його» [270; 271]. Мислиме існує у вигляді енергій. 

Обмеження, на думку Ареопагіта, – це якість творіння. Від початку людина 

мала дві потенції до розвитку – обожнення і озвіріння. Людська особа, як тільки 

перестає дивитися на Бога, починає втрачати духовні смисли. Людина, в 

контексті біблійної свідомості, мала необмежену владу над світом, але при 

цьому, така влада не була владою абсолютною. 

Для східнохристиянської аскетичної свідомості антропологічні, моральні, 

 догматичні, космологічні та інші положення теоретичного плану 

розглядаються з позиції суто практичної – звільнити людину з полону вічної 

смерті. У православній антропології виділяються три стадії творчого 

перетворення людини – чеснота, споглядання й ісихія. Чеснота – це пізнання 
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сущого; вона є адекватною формою діяльності людини у ставленні до світу, 

який усвідомлений Богом. Оскільки людина складається з душі, тіла та плоті, 

тоді й чеснота може бути як духовною, так і тілесною, але не плотською. Плоть 

– це пристрасті людини, а тіло, висловлюючись сучасною філософською 

мовою, є «капсулалізацією свідомості». Людина, яка прагне до зла,  втрачає 

власну цілісність, єдність духовного і матеріального, а головне, розпочинається 

процес «розколу» її свідомості. 

Щоб осмислити проблему сучасної «розколотої», відчуженої людини і 

віднайти шляхи для її вирішення, необхідно окреслити ідеальний образ 

людини, той граничний стан, до якого вона прагне. Такий еталон 

репрезентовано у різноманітних релігійних, світоглядних традиціях. Ще у І ст. 

до н.е. Філон Олександрійський, спираючись на положення платонівської 

традиції, вводить поняття «ідеальної людини» й відрізняє сотворену людину від 

її прообразу – в Адамі міститься вся повнота людського роду, а душа людини є 

частиною Світової Душі. 

Релігійні вчення про людину зберігали свої впливи, в значній мірі завдяки 

тому, що використовували для обґрунтування взаємин людини зі світом 

інтуїтивно зрозумілу модель пропорційності частини і цілого, згідно з якою 

ціле є більшим, ніж частина, а частина не може бути тотожною цілому. 

Невичерпним джерелом метафізичних і смисложиттєвих ідей і дотепер 

залишається християнське вчення про ідеал людини, її гріхопадіння та 

пошкодження «природи». 

Християнська концепція людини шукає можливість мирного 

співіснування двох протилежностей – Божественного і людського, духовного і 

чуттєвого,  душі і тіла. Григорій Нисський ставить питання: як зробити 

подібним вічне – тимчасовому?  безтілесне – тілесному? те, що існує у злі та 

гріховності зробити безгріховним? На думку мислителя, Бог створив людину в 

сенсі всеєдності, загальної сутності, що міститься у кожній конкретній людині і 

є співпричетною Богові. Людина у такому розумінні – це особистість, вона сама 

визначає власну природу, намагається уподібнитися її Божественному 
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первообразу. Тому відповідність Бога не є приналежною до якогось одного 

елементу, вона співвідноситься з природою людини в цілому. Ця ідея пізніше 

активно розроблялася в поняттях «всеєдність» і «соборність» О.Хомяковим, 

Вол. Соловйовим та іншими представниками російської традиції 

філософування. 

Перша людина – Адам був єдиною особистістю. Його завданням було 

досягти повної гармонії з Богом, але завдяки вільному самовизначенню він 

розійшовся з творцем. Саме тут і формується нетрадиційне розуміння свободи – 

свобода є віддзеркаленням створеної сутності людини. А це означає, що 

сутність людини від початку має свободу, образ має ті самі характеристики, що 

й Первообраз. Перша людина не тільки мала образ та подобу Божу, а й на 

відміну від природних істот мала можливість зруйнувати сама свою 

Богоподібність. В такий спосіб і проявляється свобода вибору. Але, Григорій 

Нисський зазначає, що людина й після гріхопадіння не втратила зв'язок з Богом. 

Такий зв'язок висвітлюється в її свободі та самовизначенні. Більше того, 

свобода і творчість є, на думку Григорія Нисського, сутністю духовного 

існування людини. Ця тема також мала своє висвітлення у філософській прозі 

Ф. Достоєвського, коли він розкриває тему грішної людини, але яка не втратила 

образу Божого у собі самій. 

Отже, свобода вибору надає можливість людині не слухатися, обирати 

самій, за власним бажанням. Бог створив людину, яка може вибирати та 

обирати, але люди здатні вибирати та обирати те, що спрямоване проти Бога. 

Але Бог, незважаючи на це, створює людину – вільну істоту, яка обмежує 

всемогутність Бога, істоту, що робить цілий світ світом непередбаченим. 

З проблемою свободи волі людини тісно пов'язане і осмислення існування 

зла в світі. Максим Сповідник, який був достатньо близьким до ідей Григорія 

Нисського, обґрунтовує філософсько-релігійну ідею, потім розвинену М. 

Бердяєвим. Зло не існує саме по собі. Воно реальне в зв'язку зі свободою волі, 

яка використовується людиною так, що вона відвертається від істинного шляху 

вдосконалення Бога. Тим самим людина рухається до небуття. М. Бердяєв 
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відкинув ідею про свободу як творіння Божественне. Корінь зла, за 

М. Бердяєвим, у вільній волі людини, в свободі. Але Бог не створював свободу, 

вона виникла поза Богом, з нічого, з небуття ( «Ungrund» – середньовічний 

містичний термін Я. Беме). Свобода і постала джерелом зла в світі. Тому Бог не 

несе відповідальності за зло в світі, але він – невсемогутній, тому що не створив 

свободу. Більше того, Бог сам бере початок у свободі перед буттям до – в 

«Ungrund»). На думку М. Бердяєва, яку він обґрунтовує в праці «Філософія 

свобідного духу» [41], Бог не відповідає за зло і не існує ніякого іншого Бога, 

крім Бога добра. Зло знаходиться поза сферою буття, народжується з небуття і в 

небуття повертається; воно не має сили, яку б воно почерпнуло з 

божественного джерела. 

З моменту першого гріхопадіння всеєдина особистість починає набувати 

подвійного характеру: як індивідуальна природа, вона постає частиною цілого, 

одним із елементів Всесвіту. До даної індивідуальності відноситься відмінність 

статей, пристрасне і тілесне, чуттєве і гріховне. У той же час, утримується і 

протилежний аспект людини – загальність особистості, яка містить у собі 

досконалість природи, розум, розсудок, красу, любов, доброту, чесноти, 

мудрість. Сутність людську Григорій Нисський в праці «Про будову людини» 

[121], характеризує в такий спосіб: «Людська природа є середина між двома 

крайностями, віддаленими одна від одної, – природою божественною і 

безплотною і життям безсловесним і скотським». Слід зазначити, що для 

православної духовної культури характерна подібна фіксація суперечливості 

людської сутності. 

Візантійські мислителі пов'язували цю суперечливість з психофізичним 

розподілом людини на три частини: «тіло», «душу», «дух». Уже перші 

апологети і ранні отці церкви (Арнобій, Лактанцій, Оріген, Тертуліан, св. 

Юстин, Немезій Емеський) відзначали високе призначення людського розуму 

та духу і підкреслювали різко негативне ставлення до тіла з його плотськими-

чуттєвими потягами, що уподібнює його тваринному світу. Християнство не 

схильне було до абсолютного осуду плоті. Трактування плоті східною 
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патристикою суперечливе: плоть в деякій мірі є «в'язницею душі», але, разом з 

тим, створене тіло згідно його Творця. 

Тертуліан, що не мав жодних ілюзій щодо людського тіла, одним з 

перших в історії філософії усвідомлює складний, суперечливий взаємозв'язок в 

людині плоті і душі. Він закликає бачити, насамперед, гідності, позитивні 

властивості плоті (і в цілому матеріального), які в людині споконвічні і 

першорядні. Порочна не плоть, а плотські жадання і непривабливі дії людини. 

Духовна ж, розумова діяльність людини є похідною тіла. Ні душа сама по собі 

не може бути названа людиною, ні тіло без душі не є людиною, бо «без душі ми 

ніщо, навіть не люди за назвою, а просто трупи», – пише Тертуліан. 

Дух і душа залишають можливість уникнути помилок і прийти до 

пізнання вищої істини. Це прагнення до істини закладено в людській 

свідомості. «Шлях до Бога не так далекий від нас, як понад усе сам Бог, бо він 

не поза нами, а в нас самих, і початок його може бути нами знайдено». 

(Афанасій Великий) [271]. У гносеологічному аспекті антропології східного 

християнства самопізнання душі, внутрішнього світу виступає  початковою 

фазою Богопізнання. 

Східні отці церкви кажуть про людську природу то як про потрійний 

склад духу, душі і тіла, то як про з'єднання душі і тіла. Різниця між 

прихильниками трихотомії й дихотомії зводиться, в загальному, до 

термінології: дихотомісти бачили в «дусі» вищу здатність розумної душі, за 

допомогою якої людина входить в спілкування з Богом. Особистість, або 

людська іпостась, обіймає всі частини цього природного складу, виражає у 

всьому людину, яка існує в ній і через неї. Оскільки в християнстві Бог є 

трансцендентним щодо світу, остільки і фундаментальні структурні образи 

людини (дух, душа, тіло) повинні теж явити якусь «трансцендентність». 

Філософське обґрунтування цього полягає в тому, що духовні компоненти 

образу людини є частково незрозумілі феномени, тому вони також належать до 

сфери відкрито-трансцендентного і, крім того, є доказом, з точки зору 

патристики, свого надприродного (Божественного) походження. 
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Візантійська православна антропологія виявилася антиномічною, 

«розімкнутою» в напрямі Божественно-трансцендентного і в напрямі 

мирського, людського, тварно-земного. Така єдність протилежностей в межах 

культурних традицій Візантії підносить духовний, Божественний початок в 

людині й водночас одухотворяє плоть і тіло людини. Цей підхід постав новим у 

східному християнстві, оскільки у філософії еллінізму дух підносився та 

відділявся від тіла. 

У загальній концепції цілісного образу людини, виведеного в творіннях 

святих отців церкви, «дух» виділявся як структурна домінанта, що переважає на 

всіх етапах розвитку християнської культури. Людина, згідно з цією 

концепцією, досягає досконалості лише в духовній спрямованості по залученню 

до абсолютних цінностей і смислів. Власне «дух» у східнохристиянській 

культурній традиції є тим, що здатне вивести людину поза межі світу, є умовою 

можливості трансценденції людини, досягти яку особистість може лише 

досконалою природою, загальною всім людям, тобто в соборності. Це основа 

християнської антропології. Наблизившись через «дух» і «розум» до вищого 

Абсолюту людина стає відкритою до світу Божественного, «знімаючи» тим 

самим протиріччя трансцендентного і земного світів, духовного і 

матеріального, плотського і душевного. Дуалізм сутності людини знімається за 

допомогою єднання з Божеством «особистісно-всеєдиної», вільної, розумної 

людської природи. 

Релігійно-філософське осмислення сутності людини в аспекті 

Богоподібності поставило завдання морально-духовного вдосконалення 

особистості як критерію досягнення єдиної мети християн – порятунку і 

обожнення, тобто прилучення до Бога і розчинення в Божественному житті. 

Російський дослідник В. Лосський в праці «Нарис містичного богослов’я 

Східної Церкви. Догматичне богослов’я» наголошує: «Бог пізнається в 

одкровенні як особистісному спілкуванні. Але Його природа залишається у 

своїх глибинах незбагненною, і саме тому Він себе відкриває. Постійне 

пам’ятання про шлях апофатичний має очищувати наші поняття і не дозволяти 

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/


 

 
 

230 

ним замикатися в обмежених значеннях… Чим більше душа Його пізнає, тим 

більше Він постає незбагненним і тим більше вона Його любить. Чим більше 

Бог насичує її Своєю присутністю, тим більше жадає вона присутності більш 

повної й прагне до Нього. Чим більше вона сповнена Богом, тим більше 

відкриває Його трансцендентність» [247, c. 204 – 206]. 

Візантійська духовна традиція стверджувала, що людина з початку 

створіння тяжіє до з'єднання з Богом, обожнюється. Первинна досконалість в 

тому й полягала, щоб долучитися до Бога, приєднатися до повноти 

Божественної енергії, яка повинна була обожнитися і, завдяки цьому, 

перетворити весь створений світ. Обоження, таким чином, – це можливість її 

становлення, потенційна здатність людини сприймати і засвоювати енергію 

Бога, прагнути до злиття з Ним у постійному вдосконаленні людської природи, 

постійному «духовному укладенні». Людина покликана постати «створеною 

Богом за Благодаттю», на відміну від Христа, який є Богом «по суті» або «по 

природі». 

Таким чином, поняття «обоження» включає два напрями: воно повинно 

відбуватися і з боку людини, і з боку Бога. Досягнення цієї мети можливе лише 

при взаємодії обох воль: з одного боку, дія Божественної волі, з іншого – 

людська активність, праведне життя відповідно до Божественних заповідей. 

Василь Великий, Григорій Нисський, Григорій Богослов, Афанасій 

Великий, Іоанн Ліствичник, Діонісій Ареопагіт сформулювали основи 

християнської теорії, згідно з якою потенційне прагнення до обоження є 

подоланням тварності, плотської чуттєвості, земних поневірянь і поступове 

сходження розуму до споглядання Бога. Але вихід із тварності в Божественне 

життя повинна здійснити не природна людина, як душевно-тілесна істота, а 

духовна людина, через розумний початок людської особистості. Тому східна 

патристика і намічала шлях до Бога як шлях внутрішнього самоспоглядання і 

моральної аскези. Істинне життя, згідно грецько-візантійської теології, це – 

«вмирання» для цього світу, в якому неможлива повнота Богоподібності і 

Богопізнання. 
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Отож, християнська антропологія в цілому і православна, зокрема, 

намічає роль і шлях людини від земного буття до Божественного обожнення. 

Ідея людини реалізується в процесі становлення і розгортання її духовної 

сутності, піднесення від «тварності» до Божественності «оформлює» 

концепцію, яка об'єднує і поняття «Логосу», і «образ» людини: це – ідея 

Христа, що втілив у собі людську природу. Антропологія оформляє 

христологію, покликану логічно вирішити всі поставлені запитання. 

У філософсько-релігієзнавчому дослідженні проблеми сенсу людського 

життя слід виділити два підходи – онтологічний і аксіологічний. Перший підхід 

є типовим для православного богослов’я, він ґрунтується на інтуїтивній 

установці представників неоплатонічної філософії «брати ціле як умоглядну 

Божественну ідею» та узгоджувати сенс життя з методами самопізнання, 

інтроспекції, а образ людини – з «іскрою Божою». 

Другий підхід ґрунтується на ідеях протестантизму, на неокантіанській 

теорії цінностей і надає перевагу емпіричним вимірам людини. При цьому сенс 

життя пов’язується із «зовнішньою людиною» і формулюється так: праця на 

благо суспільства; служіння соціуму (державі, народу); життя заради дітей, 

родини; боротьба за кращі умови життя; прагнення зробити кар’єру тощо. 

І якщо неоплатоніки розглядають проблему сенсу життя як проблему 

специфіки єдності духу, душі й плоті в кожній людині, то неокантіанці, 

навпаки, вважають за непотрібне шукати апріорні «ейдоси цілісності» та 

характеризують свідомість людини як таку, що може осмислювати тільки 

загальні цілі, які ми свідомо ставимо перед собою. Таким чином, з цієї точки 

зору, під сенсом життя слід розуміти цінність прожитого життя для самої 

людини, її оточення і соціуму в цілому. Слід погодитися з положенням 

видатного українського філософа С. Кримського, яке він обґрунтував у праці 

«Під сигнатурою Софії»: «Проблема індивідуального має в сучасну епоху і 

специфічний соціально-етичний зміст. Вона відображає в європейському 

мисленні кінця ХХ століття збагачене уявлення про демократичний процес, 

покликаний не лише утверджувати права громадян, націй або особистостей, але 
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й розв’язувати колізії між ними… Феномен утвердження етичної духовності, 

моральної політики і морального світу є характерною рисою соціально-

історичного прогресу в ХХІ столітті»[219, c. 230]. 

В зв’язку з цим виникає питання: як і в яких умовах відбувається 

становлення плотського і духовного типів людської цілісності? 

Християнська традиція виробила особливий підхід до вирішення цієї 

актуальної проблеми, вона репрезентує процес утворення «soma pneumatikos» 

(«духовної цілісності») як векторне сходження від етапу духовного «діяння», 

через духовний досвід, до творчого духовного мислення. Цілісність завжди 

виступає як та чи інша міра єдності цілого та його частин. Вона є різною, тому 

їх можна розділити на тоталітарні, парціальні та соборні. Процес розуміння 

цілісності є циклами «герменевтичного кола» – осмислення цілісності життя 

передбачає прояснення його головних подій і фаз, а це осмислення передбачає 

наявність взірця цілісності. Для того, щоб осмислити життя, необхідно, 

передусім, «завантажити» попередні оцінки його найважливіших подій у певну 

смисложиттєву систему відліку. Центром такої системи слугує найцінніший 

взірець-аттрактор, що нав’язаний або вільно визнаний. Але, водночас будь-яка 

формула життя залишається невизначеною, символічною за своїм характером. 

У християнському теоцентризмі найпоширенішою є пауліністська модель 

побудови людини, що ґрунтується на ідеї розрізнення в об’єднанні духу, душі й 

плоті. Так, згідно з типологією ап. Павла, люди бувають душевними, 

духовними та плотськими, і безперечно, що для кожного типу виявляється свій 

сенс життя. 

Світові релігії достатньо своєрідно відображають у своїх настановах 

інваріантний аспект загальнолюдського змісту сенсу життя. Життя християнина 

постає повним, якщо будь-який факт, чи явище він розглядає в узгодженості 

двох проекцій – вертикальної, тобто входження до Царства Божого, і 

горизонтальної – співтовариство з «ближніми і далекими». Шлях до смерті – це 

служіння гріху, прагнення до плотського. Такий шлях, згідно з християнською 

традицією, є втратою душі. Постійне перебування християнина у 
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«смисложиттєвому стані», який вимагають догмати, досягається через 

містичний досвід, таємницю молитви, медитацію. 

Людина є тривимірною істотою і, в такий спосіб, вона повинна «бачити» 

Бога, перебувати в Абсолютному. Тільки людська душа має можливості для 

безпосереднього проникнення у глибинності речей (в «четвертий вимір»), 

зокрема і в сутності граничної цілісності буття та осягати його смисли. Під 

містичною сутністю релігійного досвіду як «зустрічі з Богом» слід розуміти 

сукупність умінь та навичок людської душі входити у безпосередній зв’язок із 

Абсолютом. Релігійний досвід не є подібним до звичайного чуттєвого досвіду. 

Чуттєвий досвід спрямований на матеріальні речі оточуючого середовища, а 

релігійний досвід – на безмежний Абсолютний Дух. 

Об’єктом релігійного досвіду є не конкретні речі та предмети, а Буття як 

таке. Відомий німецький філософ М. Гайдеггер зазначає: «Суще з’являється  як 

предмет. Буття визнається як предметність предметів. Предметність предметів, 

об’єктивність об’єктів знаходяться у взаємовідносинах з суб’єктивністю 

суб’єктів. Буття як предметність предметів знаходиться у взаємовідношенні до 

уявлень суб’єкта» [421, c.102]. Ця вічна проблема може бути сформульована як 

ідея усвідомлення нерозривного зв’язку макрокосму, Абсолюту, Єдиного, 

Вищої Реальності з мікрокосмом – людиною. Це – міфологема людини, 

відповідними до неї є іпостасі розуму і космічної душі у вченні неоплатоніків 

(Прокл, Плотін). При цьому Прокл розробив остаточний проект системи 

Плотіна і античного неоплатонізму в цілому та обґрунтував положення про 

непорушний зв'язок мікрокосму і макрокосму, людини і Вищої Реальності, що 

й виступає динамічним становленням людини. 

Релігійний досвід має іманентну духовну природу і реалізується не в 

ансамблі сенсорних чуттєвих образів, а у формі внутрішньої чуттєвості. Слід 

також зазначити, що релігійний досвід, по-перше, розглядається як кенозис 

(сходження Бога до людини), а по-друге, як теозис (обожнення людини за 

Благодаттю). Релігійний досвід пов'язаний або з зустріччю з Вищою 

Реальністю, або з передчуттям сакрального і праведного у світі. Релігійний 

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/


 

 
 

234 

досвід має характер езотеричної таємниці, містики, чуда. Езотерика пов’язана з 

мовчазним осягненням граничних сутностей буття через такі здатності духу, як 

віра, совість та містичне прозріння. Важливим є те, що, з одного боку, містичне 

входить у стержень релігійного досвіду, а з іншого – містика і містицизм мають 

певні тенденції знаходитися в опозиції до офіційної релігії. 

Людина духовна потребує інші ідеали, ніж людина плотська. Монотеїзм 

акцентує в ідеалі гармонійної людини провідну роль духу, а плотським 

характеристикам приділяє другорядну роль. Атеїзм, навпаки, найбільше цінує в 

гармонійній особистості її вміння перетворювати матеріальний світ – розвивати 

свої фізичні та практичні здібності, тренувати «хитрощі розуму» та ін. Але 

кожна людина, яка серйозно ставиться до сенсу та мети свого життя, стикається 

з дилемою віри або невіри в Бога (парі Б. Паскаля). 

Слід зазначити, що при цьому монотеїсти впевнені, що призначення 

людства в світі має надприродний духовний смисл, розкриття проблеми сенсу 

життя людства буде надано Богом в «іншому світі». Нігілістичний атеїзм 

відстоює ідею існування людства і людини, як полишеного всілякого сенсу, 

людство не має жодного призначення і є роковою помилкою природи. 

Пересічна точка зору між вищезазначеними двома тенденціями виглядає 

більш лояльною – людське прагнення до нескінченності задовольняє 

ототожнення людини з соціумом. Йдеться про особливий, специфічний для 

людини духовний феномен – здатності активного виходу назустріч дійсності. 

Свідомість – це те, що існує сумісно зі знанням, звіряє його з реальністю. 

Вихідне латинське слово «conscientia» має аналогічну початкову частину «соn», 

яка перекладається як «з». Але це латинське слово водночас означає «совість» 

як усвідомлення смислу власних дій і моральну відповідальність за ці дії. 

Свідомість (відповідно совість) контролює знання та дії, що ґрунтуються на 

них. Совість зберігає та охороняє свободу особистості від зазіхань зовнішніх 

авторитетів, будь-то авторитетні рекомендації розуму або впливової ідеології. 

У свідомості (совісті) реалізується особиста екзистенція людини, вона вимагає 

особистих зусиль для розуміння явищ та подій. 
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Людина не просто розумна істота, вона є єдиною істотою, яка виділилася 

з природи, і живе не тільки в природі, а й в духовному світі, де діють добро і 

зло, краса і потворність, яких в природі не існує. Український релігієзнавець М. 

Попов у праці «Філософія релігії» наголошує: «У Святому Письмі говориться, 

що кожна твар має свою цінність та мету у житті, а тому моральне ставлення 

людини до всього живого у світі, бережливе поводження із природним 

довкіллям є обов’язком людини, вершини Творіння. Вона зобов’язана 

контролювати хід речей та подій, вносити у світ свою гармонію та порядок. 

Природа підтримує та захищає тих, хто її любить та береже і мститься тим, хто 

руйнує її» [315, c. 179]. 

Людина, її сутність, походження та призначення у Всесвіті завжди були у 

центрі уваги філософії, релігієзнавства, психології, культурології. Теоретичні 

положення антропології були розроблені ще в Античності, а сьогодні 

антропологія – це філософське вчення, що об'єднує цілу низку теорій, які 

стосуються сутності людини. Йдеться про персоналізм, філософію життя, 

феноменологію, психоаналіз, марксизм, екзистенціалізм, герменевтику, 

російський космізм, постмодернізм та ін. 

На нашу думку, всі ці спроби створення якоїсь єдиної концепції людини 

завжди наштовхуються на одну й ту саму перешкоду – непізнаність світу. Тому 

сьогодні важко говорити про істинність тієї чи іншої теорії чи концепції. Але, 

якщо це зрозуміло сьогодні, то в добу Просвітництва людство було впевнено, 

що ось-ось відкриється істина про людину і необхідним був великий проміжок 

часу щоб усвідомити, що однозначного рішення бути не може. Слід зазначити, 

що всі теорії, у тій чи іншій мірі, зверталися до ідеалу життя людини. Йдеться 

або про зосередженість на власному «я», або на піднесеності людини до Бога, 

або на її інстинктивному, суто фізіологічному існуванні… В зв'язку з цим 

виникає проблема, як і яким чином розглядає ідеал людського життя 

християнство. 

Безперечно, для християнської релігії істинне життя кожної віруючої 

людини пов'язано з образом Ісуса Христа. ХХ століття, яке за передбаченням 
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російського поета О. Блока [46], буде пронизане чорною та величезною тінню 

крила Люцифера, дійсно витіснило образ Христа. Людину залишили на самоті, 

для свого самоствердження. Безодні зла, як індивідуального, так і 

колективного, що розверзлися і в ХХ, і в ХХІ ст., виявили глибоку 

неспроможність ідеї створити абсолют із людини в її сучасній, «проміжній» 

природі. Як тільки вихолощується поняття фундаментальної недосконалості 

людської природи і вектор піднесення (Христос), людина і соціум постають 

привабливою здобиччю для інших первообразів – звіра і машини. Людина 

перетворюється на бестію, хоча й «ідейну», та «біляву»; її сутність нівелюється 

у гвинтик; у найкращому випадку, людина гордо, усвідомлюючи свою гідність, 

рухається назустріч неминучій загибелі. Але й благородно-трагічне 

світовідчуття, яке вже виявила філософія, має своє начало – міфологічне 

джерело, язичницького Діоніса, якого не переміг світлий Аполлон. Первообраз 

Христа як вищий ідеал рухається не завдяки трагічному, а завдяки літургічному 

світовідчуттю, через ідею порятунку і перетворення людини і світу. Відомий 

російський філософ Вол. Соловйов у праці «Читання про Боголюдство» 

наголошує, що «церква християнська історично складалася з усіх людей, які 

прийняли Христа: але Христа можна було прийняти внутрішнім і зовнішнім 

способом. Внутрішнє прийняття Христа, тобто нової духовної людини, є у 

духовному відродженні, у тому народженні зверху або від духу, про яке 

йдеться у розмові з Никодимом, тобто, коли людина усвідомила неістинність 

плотського, матеріального життя, тоді вона відчуває у собі позитивне джерело 

іншого істинного життя…, закон, який наданий у одкровенні Христа і 

визнавши це нове життя, яке відкрите Христом, як безумовне…як благо й 

істину, добровільно підкорює йому своє плотське і людське життя, внутрішньо 

поєднується з Христом як родоначальником цього нового духовного життя, 

головою нового духовного царства» [345, c. 162]. 

Людина сьогодні втратила орієнтири у хаосі відносних ідеалів і цінностей 

й прагне відшукати точку опори в світі – звертається до християнських 

цінностей і Абсолюту. Але водночас, як це неочікувано на перший погляд, 
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сучасний апокаліптичний стан із планетою Земля, з природою, з людиною – 

йдеться про втрату її цінності, віри в розум людини, її душу – все це веде від 

Христа у трагічну безвихідь. Видатний письменний і культурний діяч України, 

академік І. Дзюба наголошує: «Людям, які вже прожили більшу частину свого 

життя, неодмінно ставлять нестерпно банальне запитання: якби вам довелося 

почати життя заново, чи прожили б ви його так само чи інакше. І більшість дає 

(принаймні більшість «радянських людей» давала) героїчну відповідь: тільки 

так! Мені здається, не може бути безглуздішої відповіді, ніж ця, навіть якщо 

вона освячена видатними іменами. Адже завжди людина може прожити життя 

розумніше, ніж прожила. З другого ж боку, тільки ціною непоправних помилок 

і втрат вона приходить до «розумнішої» версії життя. І слава Богу, що не може 

її реалізувати: бо то було б уже не її життя, а життя зовсім іншої фінально-

випрямленої тобто несправжньої особистості. Не підправляймо, не редагуймо 

свого минулого: не зазіхаймо на себе самих. Кому потрібен старт після 

фінішу?» [139, c. 30]. 

О. К. Горський, учень о. П. Флоренського у Духовній академії, який 

прожив трагічне життя у сталінських таборах і там загинув, у середині 20-х 

років наголошував, що ніхто не в змозі заперечити значущість Христа як 

художнього образу, з Ним необхідно рахуватися, Його необхідно поважати, з 

Ним обов'язково повинен зустрітися справжній митець [112; 113]. Одне з двох: 

або це не образ досконалої людини й тоді митцю доведеться створити образ 

«іншого», але будь-яка така спроба призводить до образу звіра; або життя цієї 

Людини є істинно ідеальним образом людського життя, взагалі – образом 

образів [113]. У такому випадку кожне мистецтво буде пов'язане з образом 

Христа, тому що тільки він є мірилом людини, її думок, переживань і вчинків. 

На нашу думку, вірним є підхід до значення постаті Христа для віруючої 

людини, який обґрунтовують академік Ірландської Академії в Дубліні Д. Гудінг 

і професор Оксфордського університету Дж. Леннокс: «Позаяк все на небесах і 

на землі було створено Богом і для Бога, то Конечна Істина про все, - про 

походження світобудови. Її підтримування і мета, – є Бог. Відповідно до Біблії, 
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Христос є Втіленим Богом. У Христі маємо вічну й історичну істину. Вічна 

істина виражена в часі. А історична має неминуще значення для усієї 

світобудови. Історичні факти життя, смерті і Воскресіння Христа – це істина 

про Бога. Якщо людина знає Одного і Єдиного Істинного Бога та Ісуса Христа, 

Сина Божого, то вона уже має вічне життя, що почалося тут, на землі…» [128, 

c. 298]. 

У світовій культурі образ Ісуса Христа завжди був привабливим творчим 

центром. Живопис століттями жив інтерпретаціями священної історії земного 

шляху Христа: чисельні Різдва, втеча до Єгипту, хрещення, в'їзд у Єрусалим, 

розп'яття, воскресіння, піднесення. Слід згадати і релігійну культуру ікон, 

скульптур, фресок та ін. У давньоруській житійній літературі достатньо 

постатей православних святих, князів-праведників, але Христос відсутній в цих 

текстах. У ХІХ столітті з'являються образи людей християнського духу (у 

Ф. Достоєвського – старець Зосима, Альоша, Макар, Князь Мишкін; у 

Л. Толстого – Платон Каратаєв). І в західноєвропейській літературі з'являються 

образи християн, але не Христа: від В. Гюго до Бернаноса і Клоделя. Власне 

образи Христа або Богородиці частіше зустрічаються в поетичному (Мільтон, 

Клопшток, католицькі поети ХХ ст.) або легендарному («Ісус Христос у 

Фландрії» О.Бальзака) переживанні й втіленні. І в російській поезії є Спаситель 

– у Ф. Тютчева, який «ходить по рідній землі», у О. Толстого Христос, одним 

поглядом з любов'ю, перемагає виклик гріховності («Грішниця»). У 

Достоєвського в поемі про великого інквізитора Христос безмовно цілує 

нещасного узурпатора. 

Перетворення Христа у моральний взірець, у вищий ідеал прекрасної 

людини, яка страждає від непорозуміння з іншими людьми, від 

несправедливого гоніння, відчувається у російському живописі й скульптурі 

ХІХ століття: таким Христос постав у І. Крамського, М. Ге, П. Антокольського. 

Окремо слід звернути увагу на полотно В. Іванова «Явлення Христа народові», 

де при детально відтвореному «місцевому колориті» Христа ніяк не можна 

сприйняти за втілення вищої людяності та соціального співстраждання. 
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Закономірним є те, що митець пов'язував із Христом теургічну мрію щодо 

миттєвого перетворення людей завдяки тим божественним явищам, які вони 

побачили на його картині. 

Традиція граничного олюднення та моралізації постаті Христа остаточно 

перемогла у ХІХ столітті: вчені, які демістифікували описування його життя, 

Е. Ренан [330] і Д. Штраус [448], і гуманістично-демократичні ремінісценції 

цього образу в літературі народництва або в поезії Надсона. Саме таке 

сприйняття Христа зберігається й дотепер, але відродилося в прозаїчних 

творах. У різноманітних варіантах ми зустрічаємо цей образ у творчості 

М. Булгакова, В. Тендрякова, Ч. Айтматова. У повісті «Замах на міражі» 

Христос приносить світові надприродну мораль, де йдеться не тільки про 

любов до ближнього, але й до своїх ворогів. Вчені-експериментатори 

запрограмували на комп'ютері цей відрізок стародавньої історії, заклали версію 

раннього вбивства Христа і дозволили світові розвиватися без «Благої Звістки», 

яку замінили на проповідь Павла. Результат виявився приголомшуючим: 

комп'ютер воскресив Христа, тому що Він і тільки Він є необхідним етапом 

самосвідомості людини і людства. 

У творі М. Булгакова «Майстер і Маргарита» [60] Ієшуа безпосередньо 

стверджує лише одну ідею – всі люди є добрими. Ідею етичну, з кола 

парадоксальних моральних ідей, які перетворюють свідомість людини, її 

звичайні оцінки, ідею, яка приходить у протиріччя з тим, як виявляють себе 

герої роману М. Булгакова. Письменник вже не знаходиться у полі етичного, а, 

скоріше, в полі естетичного, якщо визначати його творчість у зв'язку з 

видатною класифікацією С. Кіркегора. Своєрідний естетизм є присутнім і в 

євангельських епізодах роману, він й створює булгаковську оригінальність 

вияву саме цього моменту духовної історії світу. Виникає питання: чим саме ця 

лінія захоплює нас, етичним чи метафізичним. На нашу думку, ні першим, ні 

другим, а швидше художнім візіонерством, яскравими картинами втілення 

вічної теми – чи це допит Ієшуа, чи сцена вбивства, чи Сад Гетсиманський, у 

якому співають солов'ї… Чисельні сторінки роману немовби зачаровані 
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Місяцем. Під його знаком, в його привабливих мінливих променях розігрується 

томливо-солодка гра уяви, яка, можливо, й є вільною, але нічого достовірно не 

прагне знати про життя і смерть. Але в романі згадується й Світло, вже не 

місячне, а Божественне, до якого ще не підноситься Майстер, з'являється навіть 

слово «безсмертя» – пролітає як осколок від вибуху невідомого небесного тіла, 

ледве торкнувшись свідомості Пілата. У цьому зв’язку український філософ 

С. Кримський зазначає: «Сутність такого розуміння яскраво розкрив у 

художній формі М. Булгаков в романі «Майстер і Маргарита». У ньому сюжет 

розвивається в двох планах: вічному, євангелічному, та побутовому, 

повсякденному. В першому з них описується, зокрема, сцена Голгофи. Леві 

Матвей хоче врятувати свого вчителя Ієшуа від страхітливої та ганебної страти 

– розп’яття. Він біжить до хлібної лавки. краде ніж, щоб убити Ієшуа і 

звільнити його від хресних страждань. Але не встигає вчасно наблизитись до 

Голгофи, яку оточують солдати. І тоді учень пророка, спостерігаючи страту з 

сусіднього пагорба, проклинає Бога – чому я запізнився? Аналогічна сцена 

відбувається і в другому плані роману. Маргарита каже коханому Майстру: 

зачекай, я піду до своєї оселі, напишу чоловікові записку про розлучення з ним 

і за півгодини повернуся до тебе назавжди та коли вона повертається, Майстра 

вже відвозять до божевільні. І Маргарита вигукує: «Чому я запізнилась?» Отже 

виходить, що добро завжди запізнюється на зустріч зі злом… Добро не прагне 

до безпосереднього контакту зі злом, бо не може заплямуватись» [217, c. 27]. 

У романі польського письменника Г. Панаса «Євангеліє від Іуди» [299] 

Христос – це просто людина, але людина вищої на Землі породи та природи, 

носій особливих здібностей і свого роду революціонер. І загинув він не на 

хресті, а в результаті притиснення повстання проти іудейського священика, яке 

він очолював. Свого часу ще більшої революційності набув образ Христа в 

романі А. Барбюса «Ісус». 

Вочевидь, саме ХХ століття демонструє в літературі тенденцію 

«невіруючої» свідомості, але свідомості, яка поважає, шанує, ніби створює свій 

варіант цієї величної світової таємниці, своєрідний детектив: хто Він? звідки 
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з'явився Христос? І що важливо - йдеться про буквальні моменти: від кого 

народився Христос, при яких обставинах, як пояснити чудеса, які Він робив; 

ким були Його учні та ін. І в зв'язку з цим слід згадати повість Л. Андрєєва 

«Іуда Іскаріот та інші». Христос усвідомлюється як моральний реформатор, 

вчитель нової моральності, проповідуючи як Він сподівається гармонізувати 

людину і людство, припинити рух світу до загибелі. 

Російський мислитель К. Леонтьєв [236] наголошував на недостатності та 

вбогості тільки етичного розуміння євангельської звістки, бачив такий підхід у 

«наших нових християн» – Л. Толстого і Ф. Достоєвського. На нашу думку, 

щодо Достоєвського, автор припустив певні перебільшення. К. Леонтьєв 

іменував їх християнство як «однобічне», «сентиментальне», «рожеве», 

наближав його до утопічної та ліберальної віри у «примусове та поступове 

виправлення цілого людства» до встановлення «раю на Землі». На противагу 

такій «гуманітарній ідеалізації», на думку К. Леонтьєва, може виступити тільки 

твереза оцінка поступу та тверезе есхатологічне бачення сповзання людства до 

останніх термінів та часів. Трагізм земного буття для російського мислителя є 

очевидним: у межах гріховної людської природи і природи речей земного світу 

немає надії на «земну любов і на світ земний», й Христос ніколи не давав ані 

надії, ані любові. 

Інший відомий російський мислитель Д. Мережковський у праці «Ісус 

Невідомий» [275] наголошує, що Світ і ця Книга не можуть бути разом. Або 

світ, або книга: світові слід не бути тим, чим він є; або цій Книзі зникнути зі 

світу. Що саме несе Книга світові? Порятунок для нової моральності замість 

страрозавітного порядку або щось більш радикальне та суттєве? Те, що слід 

усвідомити в ХХІ столітті, коли загибель самих джерел життя на Землі з 

апокаліптичної загрози перетворюється в дійсні, коли рятувальні онтологічні 

цілі та завдання повинні перестати бути тільки мріями та умоглядністю. Так, 

російський психолог С. Рубінштейн наголошував на важливості 

екзистенціалізму в процесі аналізу проблеми «сутність – існування» щодо 

людини в пріоритетності існування і водночас у домінуванні чуттєвості над 
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мисленням: «Сприйняти – це означає, по суті, онтологізуватися, бути 

приналежним до процесу взаємодії з існуючою реальністю…» [332, с. 143]. 

У трилогії «Христос і Антихрист» Д. Мережковського [276] вічна 

боротьба між Христом і Антихристом особливо загострюється в 

кульмінаційних моментах історії й душі головних героїв постають ареною цієї 

боротьби, як і боротьби християнства і язичництва. У Христовій парадигмі 

беруться моменти, які примушує глибоко переживати своя доба – 

переслідування, зрада, несправедливий суд. У євангельських епізодах 

екзистенціальна пульсація є найбільш хворобливо відчутною. Страх перед 

життям, страх болю і відчаю став найефективнішим знаряддям експлуатації 

психіки людини, породжуючи в ній покору, зрадництво, боягузтво, 

лицемірство. 

Але це відбувалося і в історії. А Христос перемагає цей страх, більше 

того, Він пройшов шлях зневаги, але не відрікається від людства, від любові до 

нього. Здається, великою є загадка християнської психології: чому її фундатор 

так пов'язує віру в Бога з вірою в людину, любов до Творця з любов'ю до 

ближнього? Єдиною і першою релігійною передумовою є віра в абсолютно 

благого Бога. Така віра передбачає розумність творіння, те, що людина – вінець 

Існуючого, є створеною «за Його образом та подобою», не може бути сліпою 

іграшкою у фатально заданій метафізичній грі. Віра в Бога, у взірець доброї 

всемогутності й любові, неможлива без віри в людину, без вимоги здійснення 

благої звістки до неї. Буття сприймається в особистісному плані, особистість 

затверджується як буття, тобто як абсолютна і самоцінна, яка має власний 

«обмежувач» – Бога. 

Потребу людства в подібних «обмежувачах» обґрунтовує сучасний 

французький філософ, директор Центру міждисциплінарних досліджень Школи 

вищих досліджень у соціальних науках Е. Морен у праці «Втрачена парадигма: 

природа людини». Він наголошує на тому, що «міф, ритуал, магія і релігія 

здійснюють компроміс не тільки з зовнішнім середовищем, але й з 

ноологічними силами, тобто внутрішній компроміс, що знаходиться всередині 
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людського духу з його власними фантазіями, безладдям, з його ubris та його 

протиріччями, з його власною природою, що піддається кризам. З появою homo 

sapiens культура концентрує у собі та інституціоналізує міфологію, магію, 

ритуал, релігію. В такий спосіб, культура бере на себе антропологічний 

компроміс неврозу, звільняє індивідів… від заплутаного і неспокійного пошуку 

компромісу, пропонує ним адаптивні схеми впевненості, безпеки та очищення» 

[279, c. 140]. 

Для Ф. Достоєвського, якщо Бога немає – тоді все дозволено. Ставлення 

людини до Бога деталізується та розгортається у словах, певних думках і 

висловах. Людина сама обирає (не йдеться про усталений текст молитви) слова 

для спілкування зі своїм Богом, своїм Абсолютом, вона звертається до Нього в 

такий спосіб, який характеризує саму людину, її прагнення, думки, мрії, 

вчинки. Водночас релігійність є неможливою без цього звернення людини до 

Бога, до Абсолюту, а також без молитви, і внутрішнього діалогу. Релігійність є 

зверненням душі до Вищої реальності, і як тільки воно здійснюється, можна 

зафіксувати початок діалогу, молитви. 

Глибинне розуміння релігії та релігійної свідомості надає можливості 

підійти до молитви з точки зору Євангелія, яке заповідало людям, передусім, 

самотню молитву в «кімнаті із зачиненими дверима» (Мтф. 6, 6). Релігійний 

світогляд – це система поглядів людини на своє місце в світі, на інших людей, 

на світ у цілому, яка сформована завдяки ідеї Бога, Вищої Реальності, 

Абсолютної Духовності. 

Сучасний період – це період кризи в багатьох країнах світу, який 

поставив перед кожною людиною цілу низку питань. Йдеться не тільки про 

матеріальну стабільність, а й про збереження духовної сутності людини. 

Неприпустимо розглядати ситуацію в сучасній Україні як тільки ситуацію 

занепаду духовності, тільки «матеріальну спрагу» кожного й усіх. У країні 

пробуджуються здорові сили щодо виживання, а разом із ними і сили 

відновлення економічного, політичного і соціокультурного життя людей. Це 

відбувається у багатьох випадках, навіть у нелюдських умовах, тому що людей 
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рухає не тільки спрямованість до виживання, але й своєрідно проявлений у 

добу постмодерну, у добу чисельних і лабільних зв'язків, імператив 

усвідомленого самоздійснення. 

Сьогодні важливим є аналіз процесів формування релігійності, віри 

людини, її ставлення до Бога – як тих складників, що стабілізують психіку 

людини, охороняють її від негараздів, ницості, зла у повсякденному житті. 

Потреба у філософсько-методологічних інтерпретаціях невпинно зростає у 

всьому світі. Слід погодитися з положенням  філософа С. Кримського, яке він 

обґрунтував у праці «Під сигнатурою Софії», що «буття є текстом Бога». Автор 

зазначає, що «концепція софійності набула нового значення та розповсюдження 

з виникненням християнства. Адже воно виступало як теїстична релігія, Богом 

якої є особистість, аналогічна людській. Христос, як і усяка людина, має 

біографію (котрою виступають Євангелія) та індивідуальні характеристичні 

риси: він, як відомо, плакав, але ніколи не сміявся. Тоді як пов’язати 

християнського Бога зі світом? Якби Бог був субстанцією, чи енергією (як у 

індуїзмі), то можна було б сказати, що він є сутністю буття. Але як визначити 

цю сутність через особистість, хай навіть божественну? Рішення прийшло через 

концепцію софійності: буття є текстом Бога, а речі (при всій своїй буденності) – 

алегоричним втіленням Божого слова. Бо «на початку було Слово, а Слово в 

Бога було, і Бог був Слово». Отже, світ є книгою Божої Премудрості» [219, c. 

23]. 

Сучасний світ – це й є домінанта антропологічної проблематики. Це 

обумовлено тим, що причинами багатьох проблем у соціумі є їх антропогенний 

характер. Тому зрозуміти людину означає зрозуміти закономірності та 

особливості розвитку соціального буття, культурні та цивілізаційні фактори 

глобальних процесів сучасності. Інтерес до людини, в діяльності якої багато 

дослідників вбачають джерела актуальних проблем соціального розвитку, 

пов'язаний з її перетворенням у планетарну силу, яка втручається у потік 

природних процесів за власним бажанням. 
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Людина сьогодні виступає як дестабілізуюча, непередбачена істота, яка 

не виправдовує свою видову назву «homo sapiens». У цьому зв'язку різнобічне 

осягнення природи людських вчинків, механізмів її мотивації, основи для 

соціокультурних стратегій є одним із головних завдань. І образ Ісуса Христа, 

його земний шлях мають принципове значення для освоєння та засвоєння 

християнської моралі та християнської моральності. Мистецтво в цьому аспекті 

відіграє важливу роль у створенні системи цінностей, у вихованні людини як 

істоти духовної. 

Загальний аналіз підходів до аналізу релігії як соціального феномена 

розкриває нам, наскільки об’ємним є коло питань, від вирішення яких залежить 

не тільки зміна певних структуроутворюючих елементів державно-конфесійних 

відносин, а й формування державної національної політики, в якій саме 

релігійний аспект є в сьогоденні України домінантним через зростаючу 

соціальну напруженість. Не випадковим є й те, що визначення смислу та мети 

людського життя, як у світському, так і релігійному аспектах, є важливим для 

ціннісно-моральних орієнтирів українського народу. 

Очевидно, що для України існує загроза опинитися в межах національної 

й конфесійної обмеженості перед процесами глобалізації. Політика держави в її 

ставленні до церкви та релігії повинна бути «візиткою» в її прагненні до 

відкритого міжнародного співтовариства. І для цього необхідно знати народ і 

його культуру, релігію, любити їх, жити ними, відчувати відповідальність за 

них; треба мати в душі те почуття, що примушує думати про їх добру славу і 

добре життя. 

Важливим є філософсько-методологічний підхід до аналізу релігії як 

соціального феномена. У межах такого підходу й можна говорити про зміни у 

ставленні до релігії як системи духовно-моральних цінностей, про вияви 

інтересу до релігії та знання її смисложиттєвої проблематики. Для сучасного 

українського суспільства важливими постають проблеми смислів людського 

життя, само-ідентифікації та самореалізації людини. Точкою «перехрестя» 

завжди є, була й буде людина. Як підкреслює українська вчена Л. Г. Конотоп, 
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осмислення соціокультурного простору в Україні «… потребує поглиблених 

досліджень в плані філософського обґрунтування методологічних проблем 

релігієзнавства, посиленої праці над релігієзнавчими термінами, такими як 

«віра», «релігійна діяльність», «совість», «релігійні переживання», «релігійний 

досвід» та ін. Інтегративний підхід щодо кола вищезазначених проблем й 

виявляє проблему людини, як в її історико-філософському, так і в 

релігієзнавчому осмисленні, спрямовує до пошуку методів, нових підходів для 

виховання, формування нових світоглядних орієнтацій; інтенціональних над-

особистісних структур, які знаходяться в основі мотивації вчинків особистості, 

спільності, спільноти, суспільства» [201, с. 44 – 45]. 
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ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ 

Аналіз православної антропології і христології, тобто феномена людини і 

Бога в православ’ї вказує на те, що православне віровчення зосереджуючи 

увагу на процесуальний характер становлення і вдосконалення людини, що 

зумовлений особливостями взаємин людини та Бога і пов'язаний з релігійним 

досвідом і релігійною вірою людини, підносить її і відкриває шлях до Бога. Цей 

аналіз показав, що: 

1. Релігійна свідомість, яка репрезентована на її концептуальному 

рівні релігійною філософією і богослов’ям, спрямована на пошуки найбільш 

адекватних власному змісту форм висвітлення протиріч між абсолютним і 

наявним буттям, повсякденним досвідом і трансцендуванням використовує 

негативну діалектику. У релігійній думці негативна діалектика має дві 

форми – апофатика і антиномізм. Не випадковим є звертання релігійної 

традиції до негативної діалектики. По-перше, в русі релігійних ідей 

негативна діалектика слугувала засобом пізнання Абсолюту або його 

висвітленням у наявному бутті. По-друге, негативна діалектика, у певній 

мірі, обмежує раціональний дискурс і «наполягає» на містичному 

спогляданні. На раціональному рівні вона обґрунтовує і необхідність, і 

результати містичного споглядання. 

2. Філософія позиціонує себе як релігійну тільки при наявності у 

релігійній традиції богослов’я як суто теоретичної системи, а також у 

кризовій ситуації для самого богослов’я. Релігійна філософія виконує 

апологетичну функцію у відношенні до віровчення, вона знаходиться у 

взаємозв’язку з ним. Але релігійна філософія є філософією авторською та 

критичною й вона вступає у протиріччя з богослов’ям як догматичною 

системою. Особливо чітко ці тенденції простежуються в російській 

релігійній філософії кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

3. Проблема релігії, у термінах онтології йдеться про «релігійну 

компоненту» в російській релігійній філософії, розглядається з точки зору 

найважливішої компоненти (В. Зеньковський, М. Лосський). Релігія 
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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 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. 

4. Онтологічний зміст духовного становлення особистості як процес 

розвитку всіх сутнісних сил людини, як набуття цілісності та реалізація 

особистісного буття органічно пов’язана 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. 

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

собі рівні національного, цивілізаційного життя і рівень, що формує світове 

співтовариство. Така модель дозволяє більш точно і об’єктивно визначити 

цілі, завдання, зміст, форми і методи діяльності держави, тих численних 

інституцій, завданням яких є освіта і виховання нових генерацій 

українського народу. 
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С. 206–209. 

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/


 

 
 

250 

РОЗДІЛ 4. ПРАВОСЛАВ’Я І СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ 

ПРОСТІР УКРАЇНИ  

4.1. Актуалізація сутнісних сил людини й православ’я 

Аналіз духовних і релігійних цінностей має свої тривалі традиції. В ХХІ 

столітті такий аналіз має сенс в зв'язку з формуванням моральної зрілості та 

світоглядної мудрості сучасного українського народу, його вміння зрозуміти 

актуальні проблеми соціуму та виробити оптимальні рішення для майбутнього 

України. В цьому процесі і сучасна українська молодь – це не тільки наші надії 

та сподівання, а майбутнє цілого народу, реалізації його права на цивілізоване 

та культурне життя. 

Знаходження України на території Європи, в самому її центрі, тим не 

менше, не стало причиною породження громадянського суспільства в ній. Його 

й не могло бути при узурпації влади, корумпованості, відкритої злочинності… 

Сьогодні зіштовхуються різні духовні цінності, моральні імперативи, етичні 

системи, що відіграють певну роль в ціннісних орієнтаціях людини. Вміння 

розбиратися в тому накопиченому людством арсеналі духовних цінностей, 

відрізняти вічне від тимчасового залежить від світоглядної зрілості людини, її 

здібностей до самостійного відношення, прийняття самостійних рішень. 

На проблемі духовності зосередив дослідницьку увагу український 

філософ С. Кримський, який зазначає, що «проблема зростання духовності має 

не тільки універсальні, а й національно-регіональні ракурси, бо у 

взаємопов’язаному світі ХХІ століття кожна нація виступає як своєрідна, 

неповторна іпостась людства. Тим більше що глобалізація нашого часу 

торкається виробничих, технологічних, комунікаційних та фінансово-

економічних сфер і не зачіпає диференціації національних культур. При всій 

планетарності транснаціонального капіталу та всесвітнього комунікаційного 

павутиння Інтернету, Тибет і Швейцарія, Цейлон і Ісландія, фіорди Норвегії і 

дельта Меконгу й подібні регіони не просто зберігають свою культурну 

своєрідність, а й залишаються окремими духовними світами. Тож невипадково 

епоха глобалізації в сучасній історії заявляється періодами національних 
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ренесансів багатьох країн, включаючи суверенізацію їхнього державного буття. 

Проблеми духовного відродження є стрижневими і для незалежної України» 

[217, c. 6]. 

Для дослідника актуальними постають завдання вивчення процесу 

становлення духовних цінностей, їх функціонування в різних філософських та 

релігійних традиціях. На думку українських дослідниць Л. Г. Конотоп і 

З. В. Швед, яку вони обґрунтовують у праці «Слов'янська релігійна філософія: 

головні особливості та динаміка руху ідей», «світова цивілізація перебуває в 

стані вибору шляхів розвитку. Сучасну її кризу, котра викликана посиленням 

розриву між сутністю й існуванням у людині, можливо подолати шляхом 

усвідомлення і цілеспрямованого втілення вселенської еволюції. При цьому 

індивідуація у внутрішньому світі відповідає синтезові Ноосфери на 

планетарному рівні» [204, с. 87]. 

Проблема духовних і релігійних цінностей передбачає аналіз не тільки 

освоєння, засвоєння та присвоєння навколишнього світу, а й найголовніше, що 

саме освоєння є формою вияву людини як духовної істоти, її самовизначення, 

самоідентифікації. Сприйняття світу людиною завжди є ієрархічним, 

«вертикальним» – це було на початках історії людства і є й ХХІ столітті. 

Динаміка духовних, релігійних орієнтацій постає однією з основних проблем не 

тільки для сучасної України, а в зв'язку з цивілізаційним поступом Європи, і 

для інших народів. На думку російського вченого Д.Пивоварова, яку він 

обґрунтовує в праці «Філософія релігії»: «Духовність людини є її постійним 

прагненням до повноти буття, абсолюту, безмежного, до надчуттєвих 

першоджерел і вершин космосу і соціуму. Духовність – це процес подолання 

обмеженості власного індивідуального буття завдяки: а) актуалізації вроджених 

духовних здібностей; б) вдосконалення того духовного досвіду, що 

набувається; в) відкритість іншим людям і Богові. У відповідності з цими 

векторами духовності релігія має індивідуальну, соціальну і космічну грані, які 

щільно пов’язані одна з одною. Гармонія між зазначеними гранями духовного 

зв’язку досягається рідко. В залежності від того, яка з граней набуває 
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першорядної цінності, релігії можна умовно розподілити на егоцентричні, 

соціоцентричні і космоцентричні» [302, c. 17]. До егоцентричних релігій автор 

відносить такі, в яких людина прагне поновити зв'язок із власним «Я», постійно 

веде діалог із собою. Як приклад егоцентричної релігії автор наводить дзен-

буддизм. 

До соціоцентричних релігій, на думку Д.Пивоварова, належать такі, які 

прагнуть зібрати «всіх воєдино». Йдеться про поновлення та оновлення 

втраченої соціальної єдності, при чому, на  вищому духовному рівні. Автор 

зазначає, що вже в Античності розвиваються секулярні релігії, ті, що надавали 

Божественної сили героям, вождям, імператорам. І космоцентричні релігії, що 

на думку вченого, відзначаються поновленням зв’язку з Богом, космічним 

центром. До таких релігій автор відносить християнську релігію, оскільки Адам 

розірвав свої зв’язки з Богом через гріхопадіння, а другий Адам – Ісус Христос 

подолав первородний гріх і тепер всі християни народжуються до нового 

життя, через хрещення водою і Святим Духом. І останній варіант – це релігії, 

які розуміються, як зв'язок, що змінюється [302, c. 17 – 21]. 

Щодо цього, логічно виникає питання, до якої релігії належить 

православ’я. На нашу думку, такого чіткого розрізнення за єдиною ознакою 

проводити недостатньо. Православ’я прагне і до індивідуального зв’язку з 

Богом, і до соборності, і до відчуття Божественної енергійності. Умовно, можна 

говорити тільки про домінантні риси та характеристики певної релігії. 

Окрім того, жодна культура не може бути замкненою, в такому разі, вона 

би просто перестала існувати. Українська культура як така формувалася під 

впливом багатьох культур, засвоїла їх цінності і побудувала власну систему 

цінностей, оригінальну, унікальну, своєрідну. 

Релігійний вибір виявляє себе не стільки через форми існування 

спільноти, скільки через відношення до Абсолюту, до Бога. Саме через це 

відбувається реалізація зв’язків в конкретній дійсності, «обожнюється» 

людина. Можна сказати, що релігійний вибір є присутнім в душі кожної 

людини, його нічим не заміниш. 
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На думку архімандрита Кіпріана (Керна), «святі отці» вбачали 

призначення людини в її обоженні, яке, за словами св. Григорія Богослова, 

полягає в тому, щоб, «подолати плоть і, протидіяти їй», постати Богом і духом, 

з’явитися в чині світлоносного янгольського образу» [197, с. 101]. 

Необхідно наголосити на тому, що для нашого дослідження важливою є 

теза не про протидію плоті, а про активність моральної волі людини. Коли 

людина діє, тоді вона виявляє суб’єктивну волю в існуючому бутті. Такий 

підхід дозволяє виявити спільне у світському та релігійному виборі. Вірно 

підкреслюють можливості цього підходу автори навчального посібника 

«Історія релігій» (В. Лубський, В. Козленко, М. Лубська, Г. Севрюков), що 

«свобода релігії має як внутрішній, так і зовнішній аспекти вияву, а саме: 

свободу вибору певного релігійного світогляду і публічне сповідання релігії». І 

далі: «…ще в перші десятиліття свого існування християнська Церква вважала, 

що справжня релігійна совість не може існувати потаємно, а має виявляти себе 

зовні. Більше того, вона визнавала єретиками тих із прихильників 

християнства, які заперечували необхідність зовнішнього вияву своїх 

релігійних переконань, вважаючи достатньою лише внутрішню (у совісті) 

належність до християнства» [250, с. 592]. 

Такий вияв є вчинком людини, у якому постають її наміри, що є 

субстанціональною характеристикою самого вчинку. Дійсно, у вчинку 

знаходиться спрямованість людини, її потреби, пристрасті, прихильності. 

Можливості задоволення, в такому випадку, постають правом кожної людини, 

надають «вихід» її суб’єктивності. 

Історично-етична традиція, від Античності, Нового часу – Гоббса, 

Спінози, Гольбаха, Гельвеція, представників німецької класичної філософії – 

Канта, Гегеля, Фіхте, Шеллінга; отців церкви – Василя Великого, Іоанна 

Златоуста, Григорія Нисського розрізняють поняття «блага» і «добра» [178], 

[120; 121; 122]. Чому виникло це питання  як  в  релігійній,  так  і  в  

різноманітних  філософських традиціях? Категорії «блага» надається 

особистісно-аксіологічна наповненість, яка не співпадає з категорією «добра». 
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Ця категорія, на нашу думку, постає не моральною категорією, а елементом 

етичної свідомості, вираженням ціннісного ставлення людини до світу. Благо, 

благість виступають формою збереження «життя заради життя», збереженням 

людини і всього людства. Задоволення людини власним життям є щастям, 

насолодою від перебування в світі, а благо – це задоволення від буття 

спільноти. Те що стосується добра, його треба ще пізнати за допомогою совісті. 

Не випадковим є спільний підхід до категорії «добро» у представника 

німецької класичної філософії Гегеля та засновника російської традиції 

«філософії всеєдності» Вол. Соловйова. Добро необхідно виправдовувати, 

тобто реалізовувати у діяльності в повсякденності. Інший російський мислитель 

Ф. Достоєвський теж наполягає на такому розумінні добра – дуже легко любити 

«дальніх», але дуже важко любити «ближніх». Тому й поняття совісті в 

релігійній і в філософській традиціях виступає внутрішнім «обмеженням» 

людини щодо злих, несправедливих вчинків. «Обмеженням» може виступати 

Абсолют, Бог, суспільство. Але совість завжди пов’язана з внутрішнім світом 

людини, її ставленням до себе самої, інших людей, світу [132]. 

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 – положення про 

внутрішню людину і ця людина мусить бути втіленою. Людина – це мікрокосм 

(Григорій Сковорода, Вол. Соловйов), вона внутрішньо пов’язана з Богом, 

Абсолютом, з істиною як духовною єдністю. Відомий російський мислитель 

В. Зеньковський зазначає: «…Істина відкрита не індивідуальному розуму, а 

розуму церковному – в понятті Церкви і слід шукати метафізичної опори 

пізнання – там пізнання спирається на абсолют… Але поняття «церковного 

розуму» можна пояснити тільки із того вчення, що главою Церкви є Христос, 

таке тлумачення знання рішуче заперечує принцип «автономії» розуму, що 

потребує перегляду всіх принципів сучасної науки» [160, Т.2; Ч.2, с. 252]. 
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В цілому, на нашу думку, виникає важлива проблема – інтеграція 

сутності та існування. Для такої інтеграції важливими є не тільки душа людини, 

 почуття, думки, бажання, а й спільнота і спільність. 

В зв’язку з цим необхідно проаналізувати ті цінності, що вже закладені, 

закладаються, будуть і мають закладатися у систему тих процесів, що 

відбуваються в сучасній Україні. Тому можна говорити про проблему (в 

широкому сенсі цього слова) духовного світу людини. В такому значенні 

моральне знаходиться у взаємозв’язку з релігійним, онтологічним, 

гносеологічним, метафізичним, психологічним аспектами. Світогляд – це 

практична свідомість, система загальних знань, оцінок, імперативів, що 

знаходить свою життєздатність в протиріччях суспільного буття, 

взаємовідносинах суспільства, суспільства з природою, людини зі світом. Вона 

визначає всі форми теоретичного осмислення, включаючи філософію, релігію, 

етику, естетику. Світогляд є цілісним, але в зв’язку з тим, що він виявляє 

відношення до життя, оцінює та нормує його, при цьому керується певними 

ідеями (блага, справедливості, краси і т.д.), в ньому виділяються такі рівні, як 

етичний, релігійний, правовий, естетичний. Коли йдеться про формування 

світогляду сучасного українського народу, то слід наголосити на необхідності 

формування моральності, вона є присутньою в будь-якому аспекті людської 

діяльності. Коли ми аналізуємо відношення 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. Будь-яка соціальна проблема може 

постати проблемою моральною (духовною): «Духовність завжди виступає 

альтернативою хаосу, небуттю, спрощенню, коли творча повнота людського 

буття редукується до тварного початку самовпевненого споживання, коли 

нівелюється будь-яка відмінність суб’єктів та панує тотальна посередність. 

Духовність – це завжди заклик «зверху» здійснити те, що не здійснюється само 

по собі, наявним чином, що потребує, індивідуального розшифрування. Інакше 

кажучи, духовність – це ціннісне домобудівництво особистості, якщо під нею 
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розуміти не тільки неповторність внутрішнього світу індивіда, а й 

індивідуальну неповторність нації, позаяк вона сама є історичною особистістю» 

[217, c. 7 – 8]. 

Всі явища, події, процеси, що відбуваються в суспільстві, люди оцінюють 

як добро чи зло. В такий спосіб формується активна або пасивна позиція до 

конкретних подій. Виникає необхідність в осмисленні й самої дії людини, межі 

цих дій. Отже, можна констатувати наявність світогляду рефлективного рівня, 

підкреслюється цінність життя людини, її цілісність. Слід погодитися з 

підходом сучасної української дослідниці В. Фомічової, яка зазначає: 

«Духовно-практичний «світ спілкування» – це не світ, у якому люди тільки 

виробляють якесь знання або уявлення – пізнають, надають людського сенсу, 

ідеалізують або, навпаки, уніфікують у відповідності до сталих уявлень. Це світ 

суспільного життя, світ, який прагне побудувати людина у відповідності до 

своїх духовних орієнтацій (ідеали, знання, переконання і т.п.), до свого 

світогляду: не просто онтологія як вчення про світ, але онтологія буття, 

діяльності людини в світі. «Світ» є центральною категорією свідомості, він 

наданий нам, перш за все, як «світ-обрій», який містить у собі наше 

цілепокладання, життєві проекти, минулий досвід, тобто як універсальне 

«поле» смислового співвідношення наших минулих, сучасних і майбутніх дій» 

[414, c. 364]. 

Саме тому ці положення і є актуальними для вивчення сьогодення 

українського суспільства, його орієнтацій в філософських, релігійних, 

культурних цінностях. Молодь є тією особливою групою, від якої залежить 

майбутнє України, розбудова громадянського суспільства. Такий процес 

розбудови, як свідчить досвід країн Західної Європи, має покладатися на 

ціннісні орієнтації, які формують позицію людини, її включення та можливості 

входження у соціальний, релігійний, політичний, економічний простори. 

Громадянське суспільство – це, насамперед, гарантії самореалізації особистості, 

її потреб та інтересів, її вільного вибору. Тому й виникають питання 
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політичного, соціологічного, релігійного, історичного, психологічного, 

культурного та інших аспектів буття української спільноти. 

Особливо важливим, на нашу думку, є розкриття релігієзнавчого аспекту 

духовності. Йдеться не тільки про дослідження значення певної конфесії, а про 

позиції релігії, її місце в процесі формування духовності людини та духовності 

людства. В зв'язку з цим, слід погодитися з думкою О. Шпенглера про те, що 

саме релігієзнавство розсікло цілу галузь на окремі спеціальності по 

західноєвропейським конфесіям та східний «філологічний кордон». 

Релігійна реальність – це реальність особливого роду. Релігійна 

реальність є невід’ємною від людської історії, вона не завжди є помітною й 

усвідомленою. Релігійна реальність діє в глибинах життя людини, але особливо 

у важкі часи індивідуальної і колективної історії людей, виходить на перший 

план людського досвіду. Так, відомий нідерландський релігієзнавець Ж.-

Ж. Ваарденбург [541] визначає як «профетичні ситуації», тобто моменти, коли 

особистості, певні групи або соціум у цілому не здатні відчувати, вірити, 

мислити за звичними шаблонами і починають напружено шукати нові знаки, 

символи та смисли для власної орієнтації в світі. 

Досвід минулого і сьогодення українського суспільства є достатньо 

показовим. У відносно стабільних і оптимістичних 60-х роках минулого 

століття релігійна сфера існувала десь на периферії соціокультурного життя 

всієї великої країни. Директиви КПРС стверджували, що нова генерація 

радянських людей буде жити в комуністичному суспільстві, відповідно – 

вільному від релігійних забобонів. Науковий атеїзм розглядався в межах 

марксистсько-ленінського вчення і мало хто протестував, що в ці часи, 

фактично, знищувався принцип свободи совісті. Але наступні процеси – 

суспільна криза, перебудова і революційні гасла, розчарування і зацікавлення у 

нових обріях пізнання і практики тощо, активізували релігійну сферу, вона 

опинилася на авансцені культурного життя країни. 

Сьогоднішня Україна, завдяки безґрунтовності нашої попередньої й такої 

пізньої демократичної революції, багато в чому послабила інтерес до релігії, 
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особливо серед інтелігенції й молоді. Якщо в попередні роки з релігійними 

інституціями і релігійною символікою пов’язували надії на швидкі гуманітарні 

зміни і благоустрій життя, то сьогодні багато людей в Україні відверто 

незадоволені діяльністю і зазіханнями певної частини релігійних інституцій, 

нових ієрархів, їх зв’язками з корупційною системою «нового капіталізму». 

Окрім того, існує ще один фактор незадоволення і дратування. Сучасні 

етнічні, цивілізаційні, міждержавні конфлікти в світі – це конфлікти, в яких 

боротьба за доступ до ресурсів, джерел багатства і влади пробуджує 

багатовікові релігійні антагонізми і нижчі, примітивні пласти релігійної 

свідомості – ксенофобію, повсякденні забобони та ін., – сприймаються на рівні 

пересічної свідомості як релігійні конфлікти. Ми свідомо вказуємо рівень 

«пересічної свідомості», проте йдеться не тільки про примітивну публіцистику, 

існує і певна частина досліджень, що претендують на рівень академічних, які не 

знаючи що таке загально-філософська і релігієзнавча культура, свідомо 

мусують релігійні передумови сучасних конфліктів. Перерахувати їх просто 

неможливо, але релігійну сферу вони розглядають як найважливіше джерело 

цивілізаційних і етнічних конфліктів. Хоча, на нашу думку, справи не завжди 

виявляються такими, як їх репрезентують деякі дослідники, але йдеться про 

знакове оформлення та емоційне збудження соціальних і політичних 

пристрастей, що безпосередньо пов’язані з боротьбою за ресурси, владу і 

багатство. 

Слід погодитись з думкою американського дослідника Дж. Мейса, який 

вважає, що ««західні» рецепти для посткомуністичного світу не можна 

впровадити в життя за один рік, але такі рецепти обґрунтовані століттями 

досвіду найуспішнішої суспільно-політичної еволюції в історії людства. 

Приховані спроби територіальної еліти втікати від них і неспроможність 

духовної еліти зрозуміти їхню суть стають у центрі суспільно-політичного 

глухого кута сьогоднішньої України. Сприймання таких понять, як демократія, 

відкрите громадянське суспільство, ринкова економіка, повернення власної 

культурної та духовної спадщини, освоєння новітньої західної думки, – це 
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перший крок, без якого неможливий наступний. За такого кроку немає ніякої 

причини думати, що Україна не зможе з часом розвиватися як нормальна 

європейська нація. Але без цього неможливо витравити із себе раба, неможливо 

подолати інерцію більшовизму, звільнитися від мертвої руки минулого, яка 

хапає за горло живих» [272, c. 255]. 

Варто зазначити, що внутрішня природа, зміст і склад релігійної сфери є 

настільки динамічними і різноманітними, що, у багатьох випадках, 

«ховаються» від розуміння і аналітичного дослідження. А. Жаловага у праці 

«Християнська мораль, віра, психологія: точки перетину» наголошує на тому, 

що «форми релігії відображають сталі, ті, які пройшли перевірку століттями, 

відповіді на питання про людське існування, про сутнісні потреби людини, про 

саму наявність у ній особливого – метафізичного – простору» [151]. У зв’язку з 

цим можна згадати В. Франкла, який говорив про ноосферу чи духовний вимір 

людини. І говорив він про це не як сторонній філософ, а як психолог, 

психотерапевт, який відчував цей простір у власному досвіді, причому в 

екстремальному досвіді перебування в таборі смерті. 

Нерідко метафізичний вимір відчуває будь-який серйозний психолог 

занурюючись в роботу з реальною людиною. Наприклад, відомий німецький 

мислитель Е. Фромм [419]стверджував, що зрозуміти індивідуального пацієнта 

чи будь-яку людину взагалі можна, лише прояснивши її відповідь на 

екзистенційне питання, її таємну «власну релігію», оскільки значна частина 

того, що вважається «психологічними проблемами» є просто вторинним 

наслідком базисної відповіді, а тому марно лікувати допоки не стала 

зрозумілою ця базисна відповідь – таємна «власна релігія». 

Не зайве додати, що ця «власна релігія» може не збігатися зі свідомо 

заявленою релігійною приналежністю особистості, може, зрештою, 

поєднуватися з повним запереченням будь-якої релігії, проголошенням атеїзму, 

проте вона існує як реальний психологічний факт, реальне внутрішнє опертя 

людського життя. Більше того – опертя непереборне, незамінне, хоча й 

спроможне змінювати свої назви, пояснення й інтерпретації [419]. 
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Релігійна сфера містить у собі різні погляди на Бога, світ і людину, 

різноманітні символіки, різнопланові психологічні характеристики, несхожі 

філософські традиції. У багатьох випадках релігієзнавці підкреслюють таку 

неподібність і різноплановість, яка виявляється достатньо складною при 

описуванні, виявах, у компаративному аналізі конкретних форм людської 

думки та практики. 

Але у такому описовому підході втрачається специфіка релігійної сфери, 

більше того, втрачаються її глибинні основи, без яких стає неможливим уявити 

собі динаміку загальнолюдської історії та культури. І в зв’язку з цим й 

виникають наступні питання: у чому висвітлюється специфіка релігійної сфери, 

що є основою для релігійного досвіду і релігійної практики людей. 

На нашу думку, при всьому розмаїтті мов, стадій історичного розвитку, 

суспільного устрою, культур і цивілізацій, – це, перш за все, прагнення людини 

якимось чином відчути і висловити у слові, образі, обряді, вчинках власні 

уявлення про свій зв'язок з Богом, Універсумом, соціумом, з іншими людьми, а 

головне – зв'язок людини з самою собою, її повага та любов до себе самої. 

Відомий філософ, лідер німецького духовного руху XVIII – початку ХІХ ст., що 

мав назву «романтична школа», Фр. Шляйєрмахер у праці «Промови про 

релігію» звертається до людини наступним чином: «…Ви самі – стиснутий 

виклад людства, ваше індивідуальне буття, у певному сенсі, охоплює цілу 

людську природу, і ця природа, у всіх її проявах, є нічим іншим, як ваше власне 

я, тільки примножене, більш виразно висвітлено і увіковічено у всіх його 

найдрібніших і мінливих змінах. Тільки тоді ви можете любити самих себе 

чистою і гідною любов’ю, ви зможете протиставити свідомість тому смиренню, 

що ніколи вас не полишає, що й у вас живе та діє єдність людства, і всю гіркоту 

каяття ви можете заглушити радісним самозадоволенням. В кого релігія таким 

шляхом проникла всередину й там відкрила нескінченне, у цьому вона (людина 

– К.В.) є досконалою з цієї сторони, і вона вже не потребує посередника для 

споглядання людства, а, навпаки, сама постає такою посередницею для 

багатьох» [447, c. 126 – 127]. 
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Ці уявлення не просто умоглядні й відсторонені, але такі, що висвітлені 

переживаннями всього обсягу, всієї течії, всієї тривалості життя, яке 

продовжується, переривається і поновлюється – народження і смерть, 

господарчі сезони, коловорот світил, життєві потрясіння.  

У різних релігійних системах ці уявлення оформлюються у вигляді різних 

символік, обрядів, далеко не завжди одних і тих самих етичних настанов, тому 

що різні релігійні системи, виникали та розвивалися у різних умовах, мали різні 

міфології й ідейні контексти, не завжди подібно тлумачать власні уявлення про 

ритуали, самообмеження в житті людини, форми взаємовідносин між людьми. 

І, навіть, більше того, далеко не завжди подібних образів самої людини. Можна 

порівняти трагічну колізію первородного гріха і хресної спокути, як головного 

шифру людської долі в християнстві, та конфуціанський принцип 

приналежності людини до ритуалу, культури, як гарантії її гармонії з 

безособовим дао – загальним устроєм Всесвіту. 

Але будь-які релігійні уявлення є завжди емоційно насиченими і 

символічно репрезентованими в обрядах. Головним почуттям, яке фундує 

смисл, організовує релігійний досвід людства – це, на думку видатного 

німецького філософа і культуролога Г. Зіммеля, є почуття благоговіння 

(«Pietas», «Ehrfurcht»). Водночас автор наголошує на пошуках об’єднуючої й 

головної ідеї для всіх людей: «Все ХІХ ст., при розмаїтті своїх духовних течій, 

не видало такої всеохоплюючої, панівної ідеї, ХІХ ст. обмежилося виключно 

людиною і створило поняття суспільства як істинну реальність життя, а 

індивідуум став розглядатися як простий продукт схрещення соціальних сил 

або як фікція, подібна атому. З іншого боку, саме тепер висувається вимога 

розчинення особистості в суспільстві, тому що підкорення йому є чимось 

абсолютним, що містить у собі моральне та все інше, що повинно бути. Лише 

на порозі ХХ ст. широкі маси інтелектуальної Європи почали об’єднуватися на 

новому головному мотиві світогляду: поняття життя висувається на центральне 

місце, виявляється точкою відліку  всієї дійсності та всіх оцінок – 

метафізичних, психологічних, моральних і художніх» [167, c. 66]. Хоча в різних 
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умовах людського духовного і суспільного життя, в різних людських 

спільнотах і спільностях предмет благоговіння – коловорот життя, Універсум, 

Бог, високі культурні норми і цінності – все це осмислюється по-різному. 

Але, предмет благоговіння сприймається, переживається та мислиться як 

священне, тобто таке, що знаходиться над повсякденністю, над звичайним 

порядком усього людського існування, хоча внутрішньо й освячує цей порядок. 

Тобто, сприймається як Божественне. В зв’язку з цим, можна навести приклад, 

що стосується відомого французького католицького мислителя ХХ ст. 

Е. Жільсона, який будучи, передусім, інтерпретатором Томи Аквіната, вважав, 

що роль спадщини аристотелівської статики у томістській системі значно 

перебільшена і що томізм мав свої засоби для того, щоб надати належне 

динаміці «живого Бога». Безперечно, що Е. Жільсон правильно вирішує це 

питання особливо тоді, коли він наголошує на глибинній різниці між 

концепцією самого Томи Аквінського і концепцією єзуїтського кодифікатора 

томізму XVI ст. Ф. Суареса. І все-таки «чистий акт» є тільки «чистим актом». 

Та обставина, що він є джерелом всієї світової динаміки – і те, що він 

усвідомлений в християнській традиції як особистісний Творець, залишає, як 

зазначає Е. Жільсон, у силі аристотелівський принцип примату спокою над 

рухом. Нагадаємо, що у «Метафізиці» Аристотель не тільки писав про 

нерухомий двигун усього сущого, але й виводив його нерухомий стан саме з 

факту існування руху. І як сучасний релігійний мислитель Е. Жільсон прагнув 

того, щоб теологія правильно і органічно сприйняла динамічну картину світу. 

Також важливим є те, що, на думку французького теолога, раннє християнство 

було як матеріальним, так і духовним, воно мало благоговіння і перед Богом, і 

перед світом. 

При цьому важливим, на нашу думку, є те, що досвід релігійного 

благоговіння не може транслюватися безособово, а також його неможливо 

передати автоматично. Нові генерації сприймають цей досвід від попередніх 

генерацій, але вони повинні відкривати і переживати заново цей досвід, при 

цьому співвідносячи його з унікальними й неповторними умовами та 
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характеристиками власної культури, власної історії, та існування. Наприклад, 

сучасний англійський фізик С. Гокінг вважає непотрібним поняття «Бог», однак 

його хвилює питання смислової насиченості («логічності») і краси Всесвіту. Він 

зазначає: «Мене дивує, наскільки ми сьогодні незацікавлені у таких речах, як 

фізика, космос, всесвіт і філософія нашого буття, нашого призначення, нашої 

кінцевої мети. Це ж немислимий світ. Будьте зацікавленими, наш Всесвіт – це 

дивне місце, у якому ми – всього тільки миттєвість» [491, с. 165]. В такий 

спосіб, для вченого-агностика та ж сама релігійна проблема того, що 

поновлюється в кожній душі, в кожній новій ситуації пізнання – досвід 

благоговійного здивування залишається актуальною. 

Релігія в сучасному значенні є осмислена, закріпленою у священних 

текстах. Вона утримує символічно оформлений зв'язок внутрішнього досвіду 

людини з загальним устроєм та порядком буття – відносно пізнє явище в 

світовій історії людства. Праці Ш. Айзенштадта, Я. Ассмана, прот. О. Меня, 

А. Дж. Тойнбі, К. Ясперса та ін. мислителів дозволяють стверджувати, що 

найзагальніші філософські передумови становлення великих релігійних систем 

– зороастризму, іудаїзму, християнства, буддизму, індуїзму, конфуціанства, 

пізніше – ісламу, склалися в середині 1-го тисячоліття до н. д. Цей період 

людської історії К. Ясперс [458] визначив як «Achsenzeit» («осьовий час»). І 

вже пізніше, впродовж тисячоліття, відбувався складний процес формування, 

становлення і поширення обрядів, теологій, релігійних інституцій. Хоча, 

найдавніші передумови становлення сучасних світових релігій – це 

міфологічна, літургійна, художня і соціальна творчість багатьох народів. 

Про зв'язок духовних і літургійних традицій іудаїзму і християнства зі 

спадщиною більш ранніх цивілізацій (Месопотамії, Єгипту, Ханаану, Персії. 

Греції, Риму) існує достатня кількість наукових праць, задокументованих і 

обґрунтованих. Але коло ідей Ясперса – Тойнбі – Айзенштадта надає достатньо 

великий творчий стимул для істориків і філософів стародавнього Сходу, що 

розкрили, як визрівали ідеї «осьового часу» у східних, «до осьових» 

цивілізаціях [23, c. 3 – 30]. 
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Процес еволюційних змін у релігійній сфері – це невід’ємна риса 

універсальної людської історії. Форми релігійного досвіду, релігійної думки і 

практики, релігійної організації є неподібними – пов’язано з тим, що вони 

виникають, розвиваються, транслюються в різних економічних, соціальних, 

екологічних, лінгвістичних і культурних середовищах. І вся ця найскладніша 

комбінація передумов виникнення і розвитку обумовлює унікальність та 

неповторність існуючих у світі релігійних напрямів, течій і практик. 

Відомий дослідник Дж. Кемпбелл у праці «Герой з тисячами облич» 

зазначає: «Вимоги часу не можуть задовольнити й світові релігії – у тій формі, 

в якій вони розуміються сьогодні, – оскільки вони також пов’язані з 

виникненням суперечок як інструменту пропаганди і самовихваляння (навіть 

буддизм у недавньому часі постраждав від такого виродження, пов’язаного з 

уроками Заходу). Всесвітній тріумф світської держави помістив всі релігійні 

організації в таке вторинне і, нарешті, неефективне положення, що релігійна 

пантоміма навряд чи репрезентує сьогодні щось більше, ніж дії ханжи у 

недільний ранок, що поєднується з діловою етикою та патріотизмом в інші дні 

тижня. Подібна мавпяча святість – зовсім не те, чого потребує діяльний світ; 

він потребує, скоріше, перетворення всього суспільного порядку для того, щоб 

в кожній подробиці та будь-якій дії світського життя, свідомість, у тій чи інший 

мірі, помічала живильний образ всезагальної боголюдини, яка, дійсно, від 

початку перебуває та діє в кожному з нас» [228, с. 290]. 

На нашу думку, необхідно аналізувати не тільки конкретику, а й загальні 

тенденції у розвитку напрямів, течій та ін.; важливо також, на основі 

конкретного матеріалу проводити компаративні дослідження, усвідомлювати 

довготривалі процеси взаємодії та взаємовпливу різноманітних релігій і 

релігійних напрямів. Але при такому спрямуванні, слід усвідомлювати і 

розуміти риси та характеристики внутрішньої унікальності релігійного 

розвитку. 

Смисловий і символічний зміст окремих релігій або, навіть, напрямів, що 

історично складалися всередині релігій, є внутрішньо багатим, своєрідним і 
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унікальним. В зв’язку з цим, на нашу думку, можна зробити певні висновки, які 

мають історичне, суспільне і світоглядне значення. 

По-перше, неможливо об’єднати всі релігії в якусь єдину систему. Історії 

відома велика кількість таких спроб, але всі вони закінчувалися фіаско – 

абстрактні та загальнозначущі філософсько-релігійні положення втрачають 

колишнє емоційне і символічне наповнення, а разом із ним – і духовну напругу, 

людські смисли, змістовність конкретного релігійного досвіду. І наскільки не 

був інтенсивним процес взаємодії та взаємовпливу релігій – їх змішування є 

неможливим, можливими є тільки процеси довготривалої взаємодії та еволюції. 

По-друге, зміна людиною засад власної релігійної орієнтації у світі, зміна 

віросповідання – це завжди кризовий і хворобливий процес для людського 

життя. У таких випадках людині доводиться змінювати самі основи свого 

життя, своїх смислів, переживань – основи власного ментального устрою, 

символіки, навичок пізнання. Тобто, будь-які примусові навернення або 

примусова атеїзація завжди були насиллям над людською природою, над 

свідомістю людини, зажди приносили страждання і аморальність мільйонам 

людей. А наслідки таких страждань і насилля закріплюються в історії 

конкретного народу на десятиліття, а можливо й навічно. В зв’язку з цим, слід 

пригадати положення Ф. Шляйєрмахера, який зазначає: «Нехай люди 

споглядають Божество і вклоняються йому всілякими засобами. Багато форм 

релігії можуть переплітатися поміж собою або існувати у взаємному сусідстві; 

й, якщо необхідно, щоб кожна в певний час отримувала реальність, то було б, у 

крайньому випадку, бажано, щоб у буд-який час люди могли відчувати багато з 

них. Лише рідко можуть бути великі миті, коли все поєднується для того, щоб 

забезпечити одній з них широко поширене і тривале життя, коли один і той 

самий погляд одночасно і з неподоланною силою розвивається у великій масі 

людей, і багато з них проникаються єдиним враженням від Божества… Релігія 

ненавидить самотність, і особливо в пору власної юності, яка є для всього 

живущого часом любові, вона гине від засушливої туги. Якщо вона розів’ється 

у вас, якщо ви усвідомите перші сліди її життя, – тоді, в той же час вступите до 
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єдиної й неподільної общини святих, яка містить у собі всі релігії і в якій тільки 

й може визрівати кожна з них» [447, c. 255 – 256]. 

Дійсно, будь-яка релігійна традиція є своєрідним комунікаційним полем, 

що розвивається у часі й просторі, між людьми різних психологічних типів, 

рівнів освіти, духовного характеру, суспільного стану. А головне – з різним 

рівнем внутрішньої наповненості, можливостей співчуття, співучасті й 

співпереживання. Жоден із учасників цієї складної комунікації не може бути 

безконтрольним – релігійні традиції накладають на своїх прибічників певні 

ритуальні, дисциплінарні й етикетні обмеження. Але без таких обмежень не 

може бути і правил спілкування. 

Великі релігійні мислителі Вол. Соловйов, М. Шелер свідомо 

проголошували людину аскетичною, тобто такою, яка свідомо обмежує себе не 

тільки у вчинках, діяльності в цілому, а й у головному –  думках, прагненнях та 

бажаннях. Зазвичай наслідування релігійних традицій здійснюється завдяки 

впорядкованості спілкування людей. Тобто, наслідування всього комплексу 

людської культури, включаючи філософію, науку, мистецтво. З іншого боку, в 

релігійній сфері, як і в будь-якій людській дійсності, можуть діяти сили 

відчуження і дегуманізації, які розкрили Гегель, К. Маркс, Вол. Соловйов. 

Потреба людини, яка є природною для всіх цивілізацій і культур, у закріпленні, 

поновленні й трансляції культурного, духовного, релігійного досвіду, 

культурних і релігійних традицій реалізує себе у неминучих умовах боротьби за 

владу, статус і власність. 

В сьогоденні України характерними є нарікання на відчуження, 

непорозуміння, бюрократизацію і корупцію, напруженість міського способу 

життя, зокрема і в релігійній сфері. Така незадоволеність не є унікальною, вона 

пронизувала духовну історію від часів стародавнього Ізраїлю до тепер. Але в 

сучасних умовах глобалізації ці явища спираються не тільки на економічні 

можливості, нові технологічні процеси, а й стикаються з гострими і відвертими 

протестами. Дійсно, тенденції не тільки примирення та виправдання, а й 

критики і морального протесту були присутні в релігійному досвіді людства. 
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Окрім того, історія, зокрема історія релігій вибудовувалася і продовжує 

будуватися на поєднанні цих тенденцій відчуження і протесту. 

Закономірно виникає питання: як можна пов’язати все вищезазначене з 

проблемами нашого глобалізованого світу, соціуму, людським досвідом, що 

глобалізується, з законами сумісного життя людей у цьому глобалізованому 

світі? Хоча в попередні часи більшість релігій виникало та оформлялося в 

критичні моменти історії, процеси їх закріплення, «входження» в людську 

культуру проходили, частіше всього, в умовах існування традиційних 

суспільств, стабільних і відносно замкнених. 

І повсякденна свідомість пов’язує релігійну дійсність з уявленнями про 

щось старовинне, патріархальне, стійке. Видатний український філософ 

С. Б. Кримський в праці «Під сигнатурою Софії» зазначає: «В арсеналі 

світоглядно-філософського розуміння світу є дві пари найбільш 

фундаментальних категорій «буття – дух» та «історія – культура». Якщо перша 

пара в тих чи інших варіантах вважалась базисною для визначення 

гносеологічного подання об’єктів і філософської свідомості, то друга виступала 

розкриттям онтологічних передумов суб’єкту. Поворот до проблеми онтології 

суб’єкта через категоріальну схему «історія – культура» починається після того, 

як становлення класичної наукової картини світу (з її фаустіанськими 

концептами безкінечного і всезагального в аналізі фізичної реальності) 

зруйнувало античне уявлення про Космос як оселю людини. Адже фаустіанське 

світобачення суперечило Аристотелевому визначенню безкінечності як того, в 

чому не можна жити» [219, c. 254]. 

Важливим, у руслі дослідження зазначеної проблеми є й аналіз феномену 

релігійного комплексу. Як правило, основними складовими якого дослідники 

виділяють такі: релігійний світогляд, релігійна дія і релігійна організація. 

Необхідно наголосити, що релігійний світогляд – це світогляд, який 

створює релігійний образ світу. Релігійна діяльність, культ – це індивідуальна 

трансформація релігійної картини світу завдяки знищенню різниці між 

об’єктивним образом та його індивідуальним сприйняттям. Релігійна 
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організація – це система комунікативних взаємин, що забезпечує відтворення 

релігійної картини світу та включення до неї індивідуальних трансформацій. 

Коли йдеться про релігійну свідомість, то вона є сутністю релігійного 

світогляду, сукупністю знання, що описує людину та оточуючу її природну і 

соціальну дійсність. Головним елементом релігійного світогляду є ідея 

Абсолюту, яка позначає Всесвіт як цілісність, все загальність. Окрім того, 

релігійна свідомість містить у собі нормативну компоненту, набір заповідей, 

реалізація яких підносить людину до Божественного. Релігійна свідомість 

містить у собі віру як вольове прагнення людини до нормативного стану, що 

висвітлюється в її конкретних діях. 

Другою компонентою релігійного комплексу є релігійна дія. Йдеться про 

культ, послідовність нормативних ритуальних дій, що мають метою реалізацію 

релігійних норм, досягнення на рівні окремої людини або групи тотожності з 

Божественним. Принципово важливим є те, що з розвитком, становленням та 

модифікаціями людського суспільства, коли головні протиріччя перемістились 

зі сфери зовнішнього існування у навколишньому середовищі до сфери її 

внутрішнього соціального стану, релігія як гіпотеза, що вирішує 

невизначеність, набирає дедалі більше і більше соціального забарвлення. 

Питання космогонії, яким так багато уваги приділяють давні язичницькі 

вірування, постають другорядними, а перше місце посідають питання 

соціальної справедливості та моральності. Так, на зміну язичництву приходять 

християнство, іслам і буддизм. З перенесенням центру ваги на питання моралі 

та справедливості людина перестає бути пасивним споглядачем «Божої волі», а 

починає активно діяти. Тобто ці світові релігії, на відміну від язичницьких, є 

релігіями активності, дії, де людина повинна визначити своє ставлення до 

добра і зла. 

Змістом релігійної дії є реалізація релігійного світогляду, елімінація 

невідповідності між релігійним світоглядом людини і внутрішнім світом та 

життєвим досвідом людини. Завершення логіки розвитку релігійної дії 

характеризується формуванням «нової версії» релігійного віровчення і дій, що є 

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/


 

 
 

269 

відповідними до життєвого досвіду людини. Релігійні організації здійснюють 

комунікацію носія релігійних ідей з послідовниками або противниками. 

У самій релігійній організації слід виділити наступні підсистеми. По-

перше, інституція відтворення релігійного світогляду, віровчення. По-друге, 

інституція, що забезпечує здійснення культової дії з метою демонстрації 

достовірності віровчення для кожного члена общини. По-третє, це інституція, 

що забезпечує координацію дій всередині общини. 

Релігійна організація представлена віруючими, які виконують різні 

функції: трансляція віровчення, прилучення до нього нових індивідів, 

підтримання нормативного рівня віровчення; власні функції громади; зовнішні 

функції пов'язані з необхідністю вступати в стосунки із мирської дійсністю. 

Особливістю релігійної організації є її прагнення зберегти в своїх кордонах 

інші способи самореалізації людини. Завдяки цьому вона виконує не тільки 

виключно релігійні завдання, а й прагне розширити себе до кордонів всієї 

спільноти, досягти тотожності з усім співтовариством. Саме тому впливає на 

інші сфери суспільства і соціальні трансформації. 

Розглянуті елементи релігійного комплексу забезпечують вироблення 

граничної абстракції, її трансляцію та впровадження в інші сфери 

життєдіяльності людини з метою забезпечення їх цілісності. Оскільки гранична 

абстракція виявляється затребуваною іншими сферами соціальної системи, 

релігія має можливість впливати на них і викликати соціальні трансформації. 

Але справа полягає не в недостатній кількості знання про релігію, 

розумінні внутрішньої динаміки релігійної сфери, яка достатньо часто стилізує 

новаторські ідеї під консерватизм і старовину. Справа у труднощах сприйняття 

цього нового світу – світу, який пронизаний стрімкими потоками економічної, 

інформаційної, технологічної, культурної, лінгвістичної взаємодії. І новий 

досвід думки, процесів пізнання релігійної сфери, що пов'язаний з 

особливостями сьогоднішньої світової історії має, на нашу думку, безперечну 

значущість для українського соціуму. По-перше, раніше релігійна свідомість 

орієнтувалася, головним чином, на «своїх» і не сприймала, а іноді, й 
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заперечувала існування «чужих». У сучасному соціокультурному просторі 

України з’явився й інший інтерес, інтерес до «чужих». Це новий тип 

позитивного, але складного і незвичного підходу до людей, які віками 

перебували в інших соціальних, культурних і релігійних просторах, у системах 

іншого духовного змісту. Толерантність у ставленні до іншої людини – це не 

просто «терпіння», а розуміння, повага, співчуття. 

Проблема толерантності є приналежною до сучасних проблем 

глобального характеру, але наскільки хворобливо відчутним є дефіцит 

істинного людського ставлення до себе подібних у країні, яка дала світові 

Т. Шевченка, Лесю Українку, І. Франка, П. Мирного, Марко Вовчок, І. Нечуй-

Левицького, В. Стуса, Л. Костенко, М. Вінграновського, А. Горську, Л. Танюка, 

М. Коцюбинську та багатьох інших представників української культури. У 

такій духовній перспективі знову-таки відкривається таке актуальне для 

сучасної релігійної свідомості поняття, як «діалог». 

Діалог й передбачає не пригнічення співрозмовника «аргументами та 

фактами», діалог – це процес розуміння та усвідомлення людиною себе самої 

завдяки іншій людині і водночас – усвідомлення іншої людини через себе саму. 

Діалог – це усвідомлений процес саморозвитку і саморозкриття людини у 

процесі спілкування або людського розвитку. Основи такого розуміння діалогу 

були обґрунтовані в працях єврейських мислителів М. Бубера і Ф. Розенцвейга. 

У православній думці ця проблематика, через сферу православних 

богословських і літургійних понять, була обґрунтована в працях румунського 

мислителя Д. Станілоае. В російській традиції, як це зазначалося вище, це 

проблемне поле знайшло своє висвітлення в працях С. Аверінцева, М. Бахтіна, 

В. Біблера, прот. О. Меня та ін. 

В умовах глобалізації релігія постає однією з головних домінант буття 

людини. Тим не менше, сучасна філософія в процесі дослідження 

соціокультурної дійсності виявляє недостатність методологічних засобів для 

розкриття сутності тих глобальних процесів, що відбуваються в світі. Це має 

свій вираз у нездатності постмодерністської ідеології, що претендує на 
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граничну новизну та завершеність, не тільки виявити специфіку релігії, метою 

якої є раціональне філософське осмислення особливостей її функціонування, 

але й пояснити власне існування в умовах руйнації смислового змісту будь-

яких інтерпретацій. 

Завершенням такої руйнації постає вичерпаність герменевтичних та 

когнітивних процедур для описування релігії. В умовах такої методологічної 

невизначеності необхідними постають розробки фундаментальних концепцій 

релігії в соціумі, її значення для формування основ буттєвості, а також для 

прояснення глибинних тенденцій сучасності в цілому. Таке раціональне 

осмислення повинно висвітлюватися не в затвердженні постмодерністського 

нігілістичного пафосу «кінця історії», а в необхідності якісно нової методології 

дослідження релігії. У ситуації глобальної взаємодії особливого значення 

набуває прогностична функція. Все більш нагальною є потреба у створенні 

особливої «проектної логіки», яка повинна сприяти усвідомленню сутності та 

динаміки процесів у сучасності. Саме така логіка, на нашу думку, дозволяє 

намітити інваріанти подальшого соціокультурного руху та уточнити місце і 

роль релігії. 

Слід зазначити, що в сучасних наукових дослідженнях широкого 

поширення набуває ідея конструйованого характеру соціокультурної дійсності. 

Ця ідея ґрунтується на висновках великої кількості міждисциплінарних 

підходів (загальної теорії систем, теорії самоорганізації, теорії катастроф), які 

створюють більш складні моделі дійсності, культури і релігії. В сьогоденні 

релігія постає тим, що активно твориться (конструюється) людиною, тим, що 

має індивідуальну цінність та індивідуальний смисл. В якості одного з таких 

міждисциплінарних підходів до аналізу релігії, на нашу думку, може бути 

використана концепція радикального конструктивізму. Міждисциплінарний 

характер концепції радикального конструктивізму зовсім не применшує її 

значення як некласичної методології у дослідженні феномену релігії. Навпаки, 

він надає концепції особливу привабливість. Означена актуальність дає 

можливість концепції радикального конструктивізму постати певною 
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методологією дослідження релігії з власною концептуальною базою та 

герменевтичними засобами осягнення релігійної дійсності того чи іншого 

соціуму. 
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4.2. Перспективи дослідження людини в сучасному культурно-

релігійному середовищі 

Одним із важливих аспектів аналізу релігії, релігійних процесів у 

контексті сучасності, є звертання до тих некласичних методологій, що мають 

місце в дослідженнях культури та релігії. Так, широкого поширення набули у 

вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, діяльнісна (М. Каган, Л. Конотоп, 

Л. Кузнєцова, Ю. Кушаков), семіотична (Ю. Лотман), системно-синергетична 

(Н. Жиртуєва, Е. Маркарян, В. Межуєв, В. Сагатовський) концепції культури та 

релігії [153, 201, 249]. 

Серед сучасних зарубіжних концепцій культури і релігії необхідно 

виділити системно-функціональний підхід (Е. Дюркгайм, Н. Луман, Т. Парсонс, 

Ю. Габермас), соціальний акціоналізм (У. Бек, Е. Гідденс), постмодерн 

(Ж. Бодрійяр, З. Бауман, Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотар), інформаційну (Д. Белл, 

М. Кастельс, В. Тоффлер) концепції культури і релігії. Ми об'єднуємо ці 

підходи щодо аналізу і культури, і релігії тому, що, на нашу думку, жодна 

релігія не може існувати поза тією культурою у надрах якої вона 

зароджувалася, де відбувався процес її становлення та розгортання сутнісних 

смислів. При цьому, ми наголошуємо, що цей процес є спільним, як для 

конкретної культури, так і для певної релігії. 

Врахування виникаючих глобальних змін дозволяє також зафіксувати 

становлення «мережевої концепції культури» (Б. Веллмен, Ф. Кротц, Є. Марк, 

Л.-К. Фріме, Р. Хассан). Такий підхід у вітчизняній науці й дотепер детально не 

досліджувався. Більшість праць представників українського релігієзнавства 

присвячена, на жаль, не теоретичному осмисленню поняття «релігія», 

особливостей її функціонування, а практичному використанню багатьох понять 

до соціальної структури соціуму. 

Особливу увагу привертає радикальний конструктивізм, який виник і 

заклав підґрунтя для некласичної концепції дійсності у 80-х роках минулого 

століття в Німеччині. Ця методологія з'явилася на основі дослідження даних 

кібернетики, гештальт-психології, нейробіології й соціології, що й сприяло 
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появі множини його напрямків. Одним з найвідоміших авторів психологічного 

напряму конструктивізму є Ж. Піаже, фундатор так званої «генетичної 

епістемології». 

Серед представників кібернетичного напряму в конструктивізмі слід 

виділити праці Г. Бейтсона, Г. Рота і Г. фон Ферстера: біологічного – праці 

В. Матурани і Ф. Варели; соціологічного – праці П. Бурд'є, П. Бергера 

Т. Лукмана. Н. Лумана. По-друге, слід виділити праці німецьких вчених, які 

присвячені дослідженню фундаментальних установок концепції радикального 

конструктивізму, (Д. Беккера, Й. Коха, Г. Руша, Г. Тангенберга, Г. Фреліха, 

П. Фукса. Г. Гарбаха, Т. Гельшера, З. Шмідта та ін.). 

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. 

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 

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

спілкування людей. Релігія є одним із конструктів людського буття, дійсності й 

реальності. 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 

відображенням об'єктивної дійсності, а 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 – це 

самореферентність, саморегуляція та наявність когнітивного механізму 

поведінки, що 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. Так, у центрованій моделі релігії головним та визначальним 

смислом є центр (Бог, Абсолют, Вища реальність), у децентрованій – знак 
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(культові знаряддя, зображення та ін.), у мережевій – інформація (передача 

релігійних смислів, значень та ін.). 

Особливого значення методологія радикального конструктивізму набуває 

та  

дозволяє адекватно описати особливості перехідних періодів у житті 

соціуму, коли релігія починає відігравати одну з головних ролей. Ці характерні 

риси обумовлені сучасною глобалізацією і вимагають особливих понятійних 

засобів. Категоріальний апарат радикального конструктивізму дозволяє 

зрозуміти, чому релігія як система здатна вести себе цілеспрямовано. 

Установка радикального конструктивізму на те, що релігія є самореферентною, 

тобто, замкненою на власних описуваннях, принципово модифікує класичний 

варіант щодо діалогічності релігій. Слід ураховувати наявність закритих 

сегментів системи, які успішно протистоять багатьом маніпулятивним 

технікам. 

Вияви в релігії закритих сегментів системи дозволяють стверджувати 

неможливість, з одного боку, повного включення України у західноєвропейську 

цивілізацію, а з іншого – ізоляціонізму, який передбачає закритість. Зовнішні 

атаки на закриті сегменти, наприклад, православної релігії можуть слугувати 

свідченням релігійних війн, з метою конструювання інших релігійних 

цінностей, вірніше, іншої системи релігійних цінностей. 

В умовах деструкції традиційних структур, соціум переходить в якісно 

новий етап взаємодії, що має мережевий характер. Для обґрунтування 

мережевої парадигми слід звернути дослідницьку увагу на положення 

представника кібернетичного напряму радикального конструктивізму 

Г. Бейтсона, що мережа складається із засобів комунікації, які постійно 

змінюються. Спостерігач, що знаходиться в мережі, повинен мати здатність до 

розрізнення, щоб переключатися з одного виду комунікації на інший. 

Г. Бейтсон розвинув цю ідею у вченні про шизофренію як про розлад 

сигнальної системи розпізнавання комунікацій. Причиною шизофренії, на 

думку автора, є нездатність сприймати та відтворювати сигнали, що 
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визначають смисл наступної комунікації. Г. Бейтсон зазначає, що шизофренія 

має соціальний характер, оскільки вона репрезентує тяжку поразку системи 

спілкування з людьми. Такий підхід Г. Бейтсона щодо шизофренії є важливим у 

плані конструювання дійсності сучасної культури. Втрата здатності сприймати 

різнорідні  сигнали, а це стосується й релігії, є однією з причин соціальних, 

культурних та релігійних конфліктів у світі. 

Слід зазначити, що у сучасних дослідженнях, що присвячені феномену 

глобалізації, актуалізується проблематика глобального інформаційного 

суспільства як мережевого. Закладається так звана «геополітична парадигма» 

мережевих структур. Мережеві структури, на думку дослідника, постають 

новими агентами глобалізації. 

Теоретична розробка «мережевого суспільства» вперше була зроблена 

М. Кастельсом. Нова мережева парадигма, на нашу думку, пронизує всі шари 

суспільного життя. Йдеться також про «цифрову революцію», становлення якої 

більшість авторів пов'язує з розширенням мереж комунікації. 

Так, Р. Хассан наголошує, що «цифрова революція» складається з 

чотирьох компонентів - цифрові технології, цифровий капіталізм, цифрова 

глобалізація і цифрове прискорення. Інший дослідник Н. Тріфт виділяє такі 

якості цифрових мереж: емерджентність, контекстуальність і самоорганізація, 

розсіювання влади, створення маніпулятивних технік репрезентації дійсності. 

Ринок як глобальна мережева структура, що складається з ринкових відносин, 

постає системою відтворення і ретрансляції економічних зв'язків. В умовах 

ускладнення, збільшення ступеню комплексності умов глобалізації та 

взаємопов'язаності в світі, головною проблемою постає керування дійсністю. 

Глобалізація пропонує непередбаченість управління глобальними 

нестійкими системами або системами глобальної взаємодії. Специфікою 

глобалізації є безструктурне управління. Воно полягає в циркулярному 

поширенні інформації у середовищі, яке здатне породжувати структури із себе 

самого, при встановленні інформаційних взаємозв'язків між елементами, що 

складають це середовище. 
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Простір глобалізації як глобального поля інформаційної взаємодії є 

безструктурним інформаційним полем, у якому співіснує множина зовнішніх 

керувань, що накладаються одне на одне та з'являються від анонімних 

мережевих суб'єктів. У такому випадку система є нестабільною, а взаємодія у 

самій системі має непередбачений характер. 

У зв'язку з тими процесами, що відбуваються в релігійному житті 

сучасності,  слід згадати концепцію мультикультуралізму в контексті ідеології 

глобалізації. На нашу думку, необхідно виокремити кілька теорій, що описують 

міжкультурну взаємодію і які є полярними. 

По-перше, йдеться про теорію зіткнення цивілізацій С. Гантінгтона [422]. 

Згідно цієї теорії, глобалізація не сприяє взаєморозумінню культур, а приводить 

до їх зіткнення. Основною причиною цього зіткнення С. Гантінгтон вважає 

спробу зберегти ідентичність певної культури. 

По-друге, привертає дослідницьку увагу теорія «гібридизації культур», 

згідно з якою культурна взаємодія відбувається відносно спокійно, оскільки на 

стику двох чи більше культур конструюються нові ідентичності.  

По-третє, теорія «макдоналдізації» Дж. Рітцера, яка розглядає 

глобалізацію  як відрив від традиційної ідентичності завдяки схемам спрощеної 

раціональності. На нашу думку, для глобалізації є характерною «глокалізація», 

тобто розчинення локальних культур і водночас локалізація національних 

культур. Смисловим стержнем «глокалізації культури» є ідеологія 

мультикультуралізму. Мультикультуралізм є такою соціокультурною течією, 

суть якої полягає у визнанні розмаїття існування соціокультурних форм. 

Головною проблемою теорії мультикультуралізму є об'єднання 

різнорідних і нетотожних культур у гармонічне ціле. Єдність світу в 

мультикультуралізмі є можливою за рахунок єдності культур, їх зібрання у 

множинне «я», яке позбавлене конкретних національних і культурних 

розрізнень. Побудова такої цілісності постає можливою завдяки створенню 

певного штучно створеного простору, поля взаємодії, що не має прив'язки ні до 

конкретного місця, ні до конкретного простору. 
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Альтернативою мультикультуралізму, на що варто звернути увагу, є 

дослідження Р. Жирара і М. Лумана. На основі дослідження концепції 

«міметичної кризи» Р. Жирара і поняття «розрізнення» у філософській 

концепції М. Лумана, можна зробити висновок, що прийняття тези про простір 

культури, що конструюється, перетворює мультикультуралізм і постмодернізм 

на дві характеристики одного і того самого процесу – процесу деструкції 

цілісності культури. 

В такий спосіб, із одного боку, слід визнати конструйований характер 

культури, а з іншого – кожна культура як самоорганізована цілісність має 

закриті сегменти, що не підлягають примусовому конструюванню. Так, кожна 

культура містить у собі систему культурних кодів, яка й надає кожній культурі 

унікальність, своєрідність, створює свій особливий життєвий світ, який 

визначає поведінку людини в конкретній культурі, а відповідно і в релігії. 

Система культурних кодів створює висхідну матрицю культури як сукупності 

штучних алгоритмів, які формують поведінку людей в конкретній культурі. В 

процесі аналізу механізмів культури й релігії в умовах глобалізації особливу 

увагу слід приділити концепції «автопоезису», яка обґрунтована чілійськими 

дослідниками У. Матураной і Ф. Варелой. Головною особливістю 

«автопоезисних систем» є те, що вони самі себе відтворюють, тобто є 

самореферентними. Зовнішні впливи в цій системі виконують роль поштовху, 

який стимулює структурні зміни в самій системі та спрямовані на її 

самопідтримку. Ці системи є функціонально замкненими, оскільки працюють 

лише з власними описуваннями. 

Збереження культурної ідентичності є однією з умов цивілізованого 

діалогу. Від визначення культурної і релігійної ідентичності залежить не тільки 

місце та роль культури і релігії в процесі глобальної взаємодії, а й збереження 

власних базових цінностей як основи їх існування. 

Відтак культурна ідентифікація є внутрішнім завданням будь-якої 

культури, як і релігійна ідентифікація – самої релігії. В зв'язку з цим проблема 

визначення української ідентичності постає все актуальнішою, оскільки 
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останнім часом Україна активно заявляє свої позиції в глобальних процесах, у 

політичній, релігійній і соціокультурний взаємодії. 

Культурна і релігійна ідентичність України визначається геополітичними 

і ментальними особливостями. В своєму історичному розвитку Україна 

знаходилася в європейському світі, але відчувала й значні російські впливи, а 

також різних етносів і конфесій. В цьому плані українська культура, якщо 

висловлюватися мовою конструктивістів, містить у собі велику кількість 

альтернативних контекстів комунікацій. Чим вищою є комплексність системи, 

тим стійкішою є ця система до зовнішніх впливів. Комплексність української 

культури виступає її основою як цілісного державного утворення. Ментальні 

особливості української культури тісно пов'язані з концептуальними засадами 

православ'я як основи духовного життя, зі спрямованістю не на матеріальні, а 

на духовні цінності, не на раціональне, а на ціннісно-культурне сприйняття 

дійсності. 

На думку конструктивістів, існування різноманітних культур ґрунтується 

на спільності конструкцій, що створюються, оскільки представники однієї 

культури конструюють схожу духовну дійсність, мають доступ до одних й тих 

самих семантичних макроструктур (міфів), які є передумовою взаєморозуміння. 

Вони містять факти, думки, системи цінностей, що зібрані в груповій пам'яті, 

які передаються від генерації до генерації через виховання і освіту та 

впливають на діяльну орієнтацію носіїв культури, причому між індивідуальні 

конструкції дійсності постійно змінюються. Побудова культури й релігії на 

відкритих началах, за конструктивістською логікою, є неможливою, оскільки 

вони завжди замкнені на своїх описах. 

Культура й релігія живуть у власній дійсності і лише в цьому аспекті є 

недоступними для політичних маніпуляцій. Культура завжди організаційно 

закрита, а побудова культури на відкритих началах є стратегією управління 

певної еліти. Тому, будь-які впливи, зокрема й економічного характеру, як 

атака на базові цінності, постає культурною війною. При цьому, в сучасних 

умовах йдеться, насамперед, про інформаційні впливи або «організаційну 
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зброю», оскільки їх метою є деструкція певної культури як соціальної взаємодії 

в цій культурі. 

Глобалізація є не фінальним, а перехідним етапом еволюції 

соціокультурної дійсності у якісно новий стан співіснування відкритих і 

закритих сегментів культури й релігії, що відповідає принципам мережевої 

методології концепції радикального конструктивізму. 

Важливим є те, що сьогодення сучасного світу маніфестує поворот 

гуманітарного мислення до дослідження як філософської, так і релігійної 

антропології. Такий поворот, на нашу думку, пов'язаний з поступовим 

запереченням постмодерністської парадигми, яка у багатьох своїх положеннях 

будувалася на тезі про «смерть людини». Сучасна антропологія, як 

філософська, так і релігійна, прагне не тільки надати життя власному об’єкту та 

сформувати певні позиції, а й набути філософського обґрунтування. Окрім 

того, відбувається проникнення антропології до суміжних наук, так що в сфері 

гуманітарного знання з’являються власні антропологічні основи – можна 

побачити літературну, культурну, політичну, релігійну, феноменологічну, 

діалектичну та інші антропології. 

Використання людинознавства як підґрунтя для інших наук можна було 

би визнати парадоксальним, якщо враховувати той факт, що дотепер поняття 

«людина» не має інваріантного для всіх наук змісту й постійно змінює своє 

семантичне забарвлення в залежності від ракурсу розгляду. Антропологія 

домінує в різних сферах гуманітарного знання і такий процес вимагає 

прояснення традиції, що є його основою. І якщо термін «антропологія» 

з’являється лише  в XVI ст., то саме проблема людини ставилася набагато 

раніше. 

Будь-яка теологія, в процесі вирішення питань про Бога, Божественне, 

світ та ін., не могла оминути питання про людину. Але, якщо в теології людина 

розглядалася як нескінченно мала креатура Бога, то в антропології образ 

людини постає центром картини світу. Від теологічного підходу вчення про 

людину успадкувало достатню кількість положень. Йдеться про розподіл на 

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/


 

 
 

282 

апофатичну і катафатичну традиції. Апофатична антропологія постала основою 

для формування так званого «радикального образу людини». 

Саме радикалізація антропології, її звернення до граничних форм 

людської трансгресії, стала й передумовою сучасної антропологізації сфери 

гуманітарного знання. «Трансгресія» є природною для людини, впродовж 

усього свого існування людина прагнула перейти межі повсякденності та 

відчути інше. У ХХ ст. трансгресія осмислювалася як екстремальна і питання 

про людину ставилося з небувалою гостротою. В цей час людина вже не 

визначалася як певна величина, що є тотожною собі. Людина минулого століття 

виявляла себе там, де її вже немає, впізнавала себе такою, якою вона вже не  

була, їй приналежить гранична трансгресія, що може мати, як творчі, так і 

деструктивні форми і зміст. Ось чому ми й використали поняття 

«радикальності» в розумінні людини як такої, яка прагне порушити кордони, 

подолати повсякденні межі життя. 

Трансгресія, «нетиповість» людських проявів  та виявів й репрезентує 

нам антропологічні обрії у багатьох науках. Йдеться про ті підходи, що 

реалізуються в працях зарубіжних учених – Дж. Агамбена. А. Кульмана, 

Г. Летена, О. Маркварда, В. Подороги, П. Слотердайка та ін. Існують різні 

підходи до того, коли саме виникає поняття «філософська антропологія». 

Б. Грейтгойзен вважає, що це поняття є типовим для Платона. У праці «Між 

людиною і людиною» автор зазначає: «найбільш енергійним прибічником 

філософської антропології був Кант. У «Вступі» до лекцій з логіки, що був 

виданий, насправді, не самим автором і не відтворюючи дослівно всіх його 

фундаментальних нотаток, але, тим не менше, оцінений позитивно, Кант 

розрізняє філософію за шкільним поняттям і філософію за світовим поняттям, 

in sensu cosmico (тобто, у космічному сенсі – К.В.). Цю останню він визначає як 

«науку про останні цілі людського розуму» або «науку про вищу максиму 

використання нашого розуму». Терени філософії в цьому всесвітньо-

громадянському значенні, на думку Канта, в наступних питаннях: 1) Що я можу 

знати? 2) Що мені слід робити? 3) На що я маю сподіватися? 4) Якою є людина? 
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На перше питання відповідає метафізика, на друге – мораль, на третє – релігія і 

на четверте – антропологія» [117]. 

Німецький вчений О. Марквард [505] наполягає на першості І. Канта, 

Ф. Дехер і Й. Геннінгфельд визначають ХІХ століття як «антропологічний 

поворот», коли з’являються вчення про людину таких видатних мислителів, як 

І.-Г. Фіхте, Л. Фойєрбах, К. Маркс, С. Кіркегор, Ф. Ніцше. Ідея «повороту», 

«повернення», «звертання до джерел» виникла в філософії майже водночас з 

виникненням самої філософії. У стародавній Греції ідея повороту виявила себе 

у терміні («еpistrophe») («коловорот», «повернення», «поворот»), який 

перетворився у латинській мові у «conversio» («повернення», «зміна напрямку», 

«коловорот») і «reflexio» («вигин», «загинання у зворотному напрямі», 

«переломлення», «опуклість», «відхилення назад», «відображення світла, 

звукової хвилі, кинутого в щось предмета»). 

М. Бубер наполягає на тому, що антропологічна проблема була визнана 

самостійною філософською проблемою тільки в ХХ ст. Більшість дослідників 

вважають, що виникнення філософської антропології пов’язано з іменами 

П. Альсберга, Г. Плесснера, М. Шелера. Антропологічний поворот у минулому 

столітті, з одного боку, був реакцією на кризу метафізики, смерть Бога, а з 

іншого боку, він був відповіддю на кризу людини, яка втратила контроль над 

власними творіннями. Німеччині антропологія минулого століття постала 

філософським жанром. У Франції домінантними були граничні форми 

філософування про людину, що репрезентовані текстами Ж. Батая, М. Бланшо, 

Р. Каюа, М. Лейріса та ін. В працях українських вчених Н. Адаменко, 

В. Горського, Д. Затонського, С. Павличко, М. Собуцького. модерн і 

постмодерн розглядаються як філософське, суспільне, і художнє явище. 

С. Кримський і Ю. Павленко у праці «Цивілізаційний розвиток людства» 

зазначають: «Складність вивчення духовності – цієї вічно привабливої і 

постійно актуальної теми – визначається специфічним проблемним полем її 

аналізу. Для людини характерні питання, що вимагають зіставлення 

можливостей життя і смерті, входження в екзистенціальні прикордонні ситуації 
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буття. Це питання про сенс буття, про можливість існування в самому феномені 

життя чогось, що не може бути запереченим смертю, про граничні і позамежні 

сфери душі, про мотиви, у силу яких обов’язкові для фізичних процесів закони 

збереження виявляються нездійсненними у сфері індивідуальної долі людини» 

[220, c. 47]. 

Слід зазначити, що спроби розкрити поняття «людської природи» – це 

загальна тенденція європейської культури, розпочинаючи від 20-х років до 50-х 

років ХХ ст. Антропологія 20-30-х рр. – це «стверджуюче заперечення», вже у 

40-50-х роках вона прагне позбутися загрози для людини. Відомий 

французький дослідник Р. Каюа в праці «Ігри і люди» стверджує, що певні типи 

гри «mimicry» й «ilinx» («маска» і «одержимість») містять у собі таку серйозну 

загрозу для існування людини, що їх потрібно постійно контролювати [193]. 

Німецький мислитель А. Гелен вважає, що соціальні інституції виконують 

функцію «оберегів», що попереджають про загрозу, яку містить у собі 

суб’єктивність [106]. 

На противагу німецькому філософу, французький філософ Ж. Батай 

розмірковує щодо загрози від влади, яка загрожує саме суб’єктивності, при 

чому єдина сфера, де може «втілитися» суб’єктивність – це мистецтво [24]. У 

М. Гайдеггера людина, яка розкриває потаємне завдяки техніці, теж 

знаходиться під загрозою [421]. 

Фактично, філософсько-антропологічна література кінця 40-х років ХХ 

ст. виявляє невпевненість людини, що ґрунтується на страху перед власною 

деструктивністю. Цей страх не зникає впродовж тривалого відрізку часу і 

зберігається дотепер, коли в політичній сфері діяльність людини розглядають 

як порушення оточуючого середовища або терористичний акт. Очевидно, що в 

зв’язку з тим, що сама людина ідентифікує себе із загрозою, це актуалізує 

дослідження сучасної антропології – як світської, так і релігійної. 

Сьогодні важливим є те, що поняття «радикальної антропології» відсутнє 

в сучасній філософській науці. Як поняття, що є близьким до нього, можна 

використовувати «негативна антропологія», що використовують у різних 
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традиціях, з різним змістовним забарвленням. Відомий російський філософ 

Б. Вишеславцєв [98] зазначає, при цьому він посилається на Григорія 

Нисського, що якщо існує негативна теологія, яка «вказує на останню 

таємницю Божества», то повинна існувати й «негативна антропологія, що 

вказує на таємницю самої людини». 

У німецькій традиції філософування поняття «негативна антропологія» 

вперше з’являється у М. Шелера і позначає дещо інше – спробу визначити 

людину як недостатню істоту. Сам М. Шелер ставиться до «негативних теорій 

людини» критично – розвиток та обґрунтування цих теорій постало справою 

наступних генерацій. Підхід, який критикував М. Шелер, виявляється 

достатньо обґрунтованим. Для Г. Андерса, М. Гайдеггера, А. Гелена, Ж.-

П. Сартра та ін. мислителів питання про «негативну антропологію» знову 

виникає у кінці 50-60-х років минулого століття, що було безпосередньо 

пов’язано з поступовим формуванням постмодерну, який ґрунтувався на 

уявленнях про «кінець суб’єкту» і «завершення (кінець) людини». 

Франкфуртська школа (Т. Адорно, У. Зоннеманн, Г. Маркузе) визначає 

антропологію як науку без предмету. Т. Адорно наполягає на неможливості 

негативної антропології в праці «Негативна діалектика» і у розмові з 

А. Геленом. Причини тієї ситуації, в якій людина постає словом «демагогічного 

жаргону», Т. Адорно вбачає у передісторії людинознавства, впродовж якої були 

визначені не стільки позитивні якості людини, скільки її деформації та девіації. 

У праці «Одномірна людина» Г. Маркузе визначає людину як «велику 

відмову». Можна сказати, що У. Зоннеманн завершує цю тему, коли видає 

працю «Негативна антропологія» (1969 р.), у якій він критикує поняття 

«позитивної антропології». На його думку, будь-яка антропологія є негативною. 

Головним завданням для нього було увіковічнити спонтанність революційної 

дії та знищити метафізику людинознавства. Антропологія на думку 

У. Зоннеманна, не тільки не може бути основою для інших наук, а є ще й 

паразитарною науко, яка розуміється та розкривається за допомогою власного 

об’єкту. На відміну від У. Зоннеманна, який виявив негативність 
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антропологічного дискурсу ще у Аристотеля, ми дотримуємося тієї думки, що 

«негативна антропологія» в її радикальному варіанті виникає в другій половині 

20-х років ХХ ст. Зрозумілим є те, що У. Зоннеманн критикує антропологію для 

того, щоб виправдати політичні дії сучасної йому людини, її спонтанно-

революційний порив, але, на нашу думку, головним є прояснення розвитку та 

динаміки антропологічних ідей. 

На основі міждисциплінарного підходу до предмету нашого дослідження 

– радикального образу людини в антропології та суміжних їй дискурсах з 

середини 20-х років до 50-х років ХХ ст., визначаються принципи 

«радикальної» концептуалізації людини в антропології. 

На нашу думку, будь-яка антропологічна теорія є радикальною, тому що 

дивиться в джерела філософії, демонструючи пізнання світу людиною і тільки 

людиною. Особливість антропології зазначеного періоду полягає в тому, що 

вона не тільки сама виступає як радикальна, але й свій предмет усвідомлює як 

радикальний, визначаючи людину через її Інше. Людина співіснує з власною 

протилежністю, розігрує із себе Іншу, перебуваючи в утопічному 

місцезнаходженні (Г. Плеснер), опиняючись у надзвичайній ситуації (К. Шмітт) 

або екстатично «виходить із себе» (С. Ейзенштейн). Головним прийомом 

«радикальної антропології», на нашу думку, слід виділити створення образу 

людини завдяки заперечення, наслідування прийомів негативної теології. 

Секуляризована апофатика, яка є інструментом антропології, сприяє 

формуванню нового образу людини «без якостей». «Радикальна антропологія» 

перетворюється у квазі-містичне вчення, яке ставить людину, в її трансгресії, на 

місце відсутньої трансцендентності (Ж. Батай [3]). У такому випадку, 

ключовою категорією постає «сакральне», яке претендувало на статус 

всезагального пояснення та функціонувало як всеохоплююче поняття, що 

об’єднує у собі граничні прояви людського – «святість» і «ницість», «чистоту» і 

«бруд», «піднесеність» і «маргінальність». 

Одну з найважливіших ролей у формуванні радикального образу людини 

відігравав феномен екстремальної трансгресії як перебування на межі між 
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життям і смертю. Гранична трансгресія може мати як творчі, так і деструктивні 

форми. Відмінність дискурсу про людину середини 20-х – кінця 50-х рр. ХХ ст. 

від наступних людинознавчих теорій та концепцій полягає в тому, що цей 

дискурс знімає кордон між екстремальним і повсякденним, при цьому 

конструює таку форму існування, у якій людина могла б кожної митті робити 

відчутним власне Інше. 

Радикальний образ людини у зазначеному періоді характеризується 

діалектичним коливанням між наближенням однієї людини до іншої у расовій, 

національній єдності й максимальним ступенем відчуження, навіть до 

трансгресії поза межі людського. Оскільки радикальна антропологія в якості 

свого предмету виділяє Інше людини, вона часто реалізується в дискурсі 

«негативної антропології», а у зазначеному періоді негативність розуміється 

амбівалентно – «ніщо» постає ресурсом людської трансценденції у Ж.-

П. Сартра; Г. Андерс характеризує людину як таку істоту, яка вміє позитивно 

розуміти відсутність, надавати позитивного значення «ніщо». А. Гелен 

використовує контрарне заперечення («nihil privativum»), він заперечує людину 

як «дефіцитну істоту», тобто таку, яка не може задовольнити свої потреби і 

водночас затверджує людину як історичну істоту. Негативні ознаки людини 

філософ розкриває як ресурс для побудови майбутнього. 

Важливим є те, що «негативна антропологія» використовувала різні види 

заперечення у своєму підході до людини, але ці заперечення використовувалися 

конструктивно. Г. Андерс, А. Гелен, А. Камю, Ж. Батай та ін. могли уявляти, 

що вони надають людині позитивних рис. З об’єктивної точки зору їх 

визначення надаються, насправді, ex negativo. 

Радикальні філософи не просто розуміли «річ у її коріннях», але вони 

надавали радикальності власному об’єкту, досліджували людину in extremis: у 

станах голоду, холоду, війни, зневіри, екстазу. І тоді такий радикалізований 

образ людини виявляється протилежним до повсякденності. Homo sapiens стає 

не стільки носієм інтелектуального початку, скільки учасником екстремальної 

ситуації, що мислиться як квазі-трансцендентна. На нашу думку, більш 
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філософськи обґрунтованою є інша позиція. Відомий грузинський радянський 

дослідник М. Мамардашвілі в «Картезіанських роздумах» підкреслює, що 

«якщо ми можемо буттєві визначення здобувати з мислення, з понять, тоді ці 

буттєві визначення будуть визначеннями і уявленнями одного єдиного світу. 

Причому такого, у якому буде заперечуватися сам факт існування живого 

сприйняття як мислячої істоти…». І далі він продовжує свою думку: «…В 

моментах індивідуального людського існування саме вісь цієї побудови 

людиною самої себе навколо… невербального існування свого мислячого стану 

в світі…, що створює фактично онтологічне, буттєве вкорінення свідомості» 

[261, c. 100 – 101]. 

Радикальна культура парадоксально балансує між «відривом» від коріння 

і «вкоріненням». Г. Андерс описує «патологічно» вільного нігіліста, який, тим 

не менше, є прив’язаним до певного місця. Російський вчений Я. Друскін 

описує людську свободу як недолік, що веде до повтору і вбачає порятунок від 

свободи у вкоріненості, прив’язаності до певного місця. Французька вчена 

С. Вейль теж вважає «вкорінення» головною антропологічною 

характеристикою, позбавлення людини коріння – це загрозлива хвороба всього 

людства [67]. 

Радикальна антропологія дозволяє виявити контури пошуків духовності і 

в сьогоденні. Екстремальні форми життя й дотепер приваблюють багатьох 

філософів, релігієзнавців, психологів, культурологів. Різноманітні форми життя 

людини in extremis знайшли своє відображення в сучасній літературі, 

кінематографії, філософії, релігієзнавстві. «Екстремальні» форми життя 

виявлялись і як героїчна поведінка, ентузіазм, некрофілія, випробування болем, 

самопожертва, агонія та ін. Екстремальна трансгресія – це перебування людини 

на межі між життям і смертю, що й зараз використовують деякі нетрадиційні 

релігійні культи. 

Вони переслідують певну мету – виявлення сутності завдяки смерті. 

Існування («екзистенція») не виявляє сутності («есенції»), доки не відбудеться 

загибель існуючого, тільки тоді постане зрозумілим, в якому модусі протікало 
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існування. І такі «експерименти» спрямовані на знищення самозбереження 

людини і людства. 

Сучасна Україна та багато інших країн світу демонструє, що проблема 

само-ідентифікації людини є однією з головних проблем соціуму, який 

зіткнувся з нею в перший чверті ХХІ століття. Певні проблеми є глобальними 

не тому, що вони зустрічаються повсюдно, у будь-якому суспільстві, а головне, 

що їх неможливо вирішити в масштабах якогось окремого регіону. Погіршення 

екологічної ситуації, недостатність природних ресурсів від самого початку 

відносили до розряду глобальних проблем та їх причину бачили у занадто 

швидкому технічному розвитку сучасної цивілізації. Однак сьогодні поступово 

приходить усвідомлення того, що техніка сама по собі не є суб'єктом 

соціальних змін. 

На нашу думку, причини глобальних проблем безпосередньо не є 

пов'язаними з особливостями технологічного розвитку соціуму, вони закладені 

в самій людині, у подрібненості її практичної діяльності, відсутності необхідної 

духовної напруги, духовності як такої. Тому слід погодитися з положенням 

українських вчених С. Кримського і Ю. Павленко, які зазначають: «Базисний 

характер для розуміння духовності має християнська триєдність: «Віра – Надія 

– Любов» (як і весь біблійний Декалог і Нагорна проповідь). Віра в ньому 

виступає вже за принципом буття, а не пізнання, як феномен вічного 

народження «внутрішньої», ідеальної людини в системі особистості, як рух до 

абсолюту і зустріч з ним, як спосіб подолання загрози відносності (П. Тейяр де 

Шарден), що вічно висить над людиною, як шлях формування в людині того, 

що не скасовується смертю» [220, c. 53]. 

Сучасні глобальні проблеми є лише наслідком, логічним продовженням 

глибинної структурної неузгодженості суб'єктивності людини з дійсністю, 

кризи її самоідентичності. 

Термін «самоідентичність» увійшов до обігу філософських, 

релігієзнавчих, психологічних наук приблизно у другій половині 70-років ХХ 

ст. Його входження до наукового словника пов'язано з іменем відомого 
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дослідника Е. Еріксона. Але вперше в філософському плані проблематика 

самоідентичності розроблялася Дж. Мідом і Ч. Кулі. Ці два дослідники ще не 

використовували термін «самоідентичність», а використовували поняття 

«самість». Праці Дж. Міда і Ч. Кулі постали ґрунтом для символічного 

інтеракціонізму, в якому самоідентичність розглядається і як результат 

соціальної інтеракції, і як фактор, що обумовлює цю соціальну інтеракцію. 

Близьким до подібного розуміння самоідентичності є й інший дослідник 

Е. Гідденс. Об'єктом його дослідження є процес виникнення нових 

психосоціальних механізмів особистісної самоідентифікації, що формуються 

під впливом інституцій сучасності, що трансформуються й які, у свою чергу, 

трансформують їх. Інший відомий дослідник Е. Гофман обґрунтував 

драматичну модель соціальної взаємодії, де «я» є сукупністю соціальних ролей 

і водночас рефлексією на власні соціальні ролі. 

Слід зазначити, що в західній науці проблема особистісної 

самоідентифікації має велике поширення, але в українській філософській 

літературі, на жаль, вона розроблена недостатньо. 

Із найбільш суттєвих публікацій необхідно виокремити працю 

російського вченого В. С. Малахова «Незручності з ідентичністю» [260]. 

Осмисленню багатомірності світу людської суб’єктивності присвячені праці 

таких вітчизняних, і зарубіжних вчених: В. Біблера, Д. Дубровського, І. Кона, 

Л. Конотоп, С. Кримського та ін. Самобутня теорія культурно-семантичної 

онтології особистості, яка протистоїть традиційній російській парадигмі 

соціальності й гносеології, репрезентована працями М. Мамардашвілі, 

В. Налімова. 

Німецький філософ К. Ясперс розмірковував про «шифри 

трансценденції», тобто про ті символи, що не сприймаються, символи 

надчуттєві, які охоплюють людське буття зв’язків, опосередковано виявляють 

речі та предмети. Багато було написано про знаковість предметів 

структуралізмом і символічним інтеракціонізмом. Все це намітило 

метафізичний план буттєвості предметності, її включеності у різноманітні 
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зв’язки буття, що не описувалися природничими науками. Така метафізика 

передбачала різноманітні «пласти» буття: космічний, природний, соціальний. 

Якщо філософія зверталася до найширших, найабстрактніших метафізичних 

планів опису людей, то сама метафізика виявилася недооціненою. 

На нашу думку, слід погодитися з положенням українського вченого 

А. Жаловаги, що «входження в метафізичний простір, у сферу духовного 

виміру з необхідністю порушує питання про його природу, про ті ідеї, образи, 

цінності, які опосередковуються в символах (медіаторах), які складають цю 

сферу, будують і визначають її конструкцію та рух. Найбільш розповсюджена 

зараз позиція – це ставка на так звані загальнолюдські цінності, тобто цінності, 

ідеї, установлення, властиві всьому людству. Така цілком слушна позиція, 

адекватна моральній дії, психологічно та енергетично виявляється, однак є 

нерідко недостатньою, ніби вторинною щодо духовної сфери. Справа в тому, 

що будь-яка цінність, перш ніж стати «загальнолюдською», була 

«індивідуальною», виникла у певній культурі, в неї хтось вірив, за неї хтось 

страждав, свідчив про неї, її хтось відстоював, часом ціною життя. У цьому 

плані загальнолюдська цінність є «знятим» результатом живого культурного 

процесу. Духовна сфера є такою, для утримання якої як цілого потрібна 

напружена, висхідна енергія особистої віри…» [151]. 

Варто зазначити, що глобальний характер має й докорінна перебудова 

соціальної системи у ХХІ ст. Насамперед, це втрата людьми об'єктів їх 

соціальної ідентифікації, розпад їх референтної групи в плані держави та 

пошуки нових орієнтирів самоідентифікації – релігійних, національних та ін., 

що привело до загострення соціальних і релігійних конфліктів, націоналізму. 

Події 2016 р. в різних країнах світу підтверджують те, що такі процеси і явища 

не є характерними для певної країни, регіону – вони мають глобальний 

характер. 

С. Кримський зазначає: «Те, що ми вступили у третє тисячоліття нової 

ери, є знаменним не тільки в хронологічному чи, сказати б, цивілізаційному 

сенсі, а насамперед за ознакою проходження людством драматичного та 
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страшного ХХ століття. Саме в цей час позначилась ситуація абсолютного зла, 

коли (як додаток до тоталітаризму та його злочинів) виникла загроза кліоциду, 

термоядерного знищення історії та планети. У ХХ столітті всесвітня історія 

зіткнулася з феноменом абсолютної помилки, коли неймовірні жертви, людські 

та матеріальні ресурси витрачались на недосяжні сили. Виявилось, що на Землі 

неможливо збудувати Рай, а можна тільки запобігти Пеклу» [219, с. 3]. Розпад 

соціуму починається з розпаду соціальних зв'язків та деструкції соціальних 

суб'єктів, кризи їх особистісних ціннісних орієнтацій та втрати 

самоідентичності. 

В такий спосіб, проблема самоідентифікації є серцевиною філософсько-

релігієзнавчої проблематики. Сучасне філософсько-релігієзнавче знання 

багатообразне і багатопланове, але головним у ньому є людина. У межах однієї 

концепції неможливо охопити всю філософсько-релігієзнавчу проблематику, 

але можливо та необхідно виявити загальні основи буття людини в світі 

глобальних змін, у світі сучасної культури і релігії, репрезентованих у 

різноманітних формах. 

Водночас обговорення проблеми повинно виходити з осмислення базової 

ідентичності, прояснення природи «Я». Поза цим питанням неможливо 

сконструювати власне уявлення про світ, своє місце в ньому та смисл власного 

буття. 

Процес самоідентифікації сучасної людини є пошуком людиною певного 

очищення змісту власного життя від соціуму як прагнення «очної ставки» з 

самою собою, набуває великої гостроти і в зв'язку з тим, що на цей процес 

наклала свій відбиток культура модерну і постмодерну – культура у повному 

смислі масового суспільства. Панування пересічної людини з набором середніх 

потреб, людей, які споживають одні й ті самі продукти, слухають одну й ту 

саму музику, дивляться одні й ті самі кінофільми та ін. – такими є наслідки 

соціуму, що призвели до загострення питання про особистісне самовизначення 

людини. 
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Досягнення науково-технічного прогресу, реалії сучасного 

високотехнологічного суспільства привели до негативних наслідків. 

Реалізувалися ті думки мислителів минулого, які вважали, що людина не  в 

змозі використовувати собі на благо можливості, які привносить науково-

технічна думка. Відомий німецький філософ К. Ясперс вважав, що 

об'єктивована, відірвана від свого коріння людина втратила власне існування; 

для неї ні в чому не виявляється присутність істинного буття; у задоволенні й 

незадоволенні, у напрузі й втомі вона виражає себе лише як певна функція [458, 

с. 311]. 

Сьогодні проявився й зворотній процес – зросла незадоволеність людини 

власним існуванням, відродилося бажання повернутися до духовних принципів 

буття. Особливо яскраво цей процес відображено в мистецтві. Пересічність 

тяжіє над людиною і вона, усвідомлено або неусвідомлено, прагне вийти поза 

межі повсякденності. Це одвічна потреба осягнення власного буття, власного 

Бога – основа для становлення та розгортання людської суб'єктивності і 

духовності. 

Людина «здивувалася» Універсуму, буттю і отримала слово. І 

першопричина не може бути ніяким «матеріальним процесом»: «Проте вона не 

може бути і виливанням чистої у самій собі ідеальної істини, блага і краси на до 

того відокремлений від неї матеріал через суб’єкт, що був би чистим медіумом, 

провідником, і що першопричина, про котру йдеться, відмінність між ідеальним 

і реальним у собі самій повинна саме через те «залишити поза собою», що ця 

відмінність із неї самої походить, із неї виконується, із неї відбувається. Цю 

таємницю першої «причини» (першого походження), котра у предметності 

може бути подана лише в образах, картинах, аналогіях тощо, релігійна 

свідомість називає прадавнім та багатозначним, людинозберігаючим ім’ям – 

Бог» [219, c. 109]. 

Людина в просторі конкретної доби, культури вступає в діалог із іншими 

людьми, релігією, культурою, наукою, й таким чином, здійснює своє 

піднесення до духовного. Культура і релігія в цьому плані – умови здатності до 

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/


 

 
 

294 

комунікацій, розуміння іншої людини як можливого духовного співрозмовника. 

І культура, і релігія виступають як умови відтворення базових культурних і 

релігійних цінностей, як «механізм» послідовної інтеграції соціуму. На думку 

сучасного православного мислителя А. Кураєва, яку він обґрунтував у статті 

«Про віру і знання – без антиномій» : «Не в кожну мить віруючий мислить про 

Бога. І тим більше не кожної миті відчуває вищу Присутність. Але бути 

віруючим – означає зберігати вірність вищим митям свого життя» [226, c. 63]. 

В таких умовах проблему самоідентифікації особистості неможливо 

проаналізувати поза розглядом діалогу між повсякденністю й вічними 

смислами, свідомість людини – це не тільки включення у реальність, а й відхід 

від повсякденності. Людина живе і переживає в межах категорій «свого» 

соціуму, в якому вона народилася, виховувалася, здобула освіту та ін. 

Прагнення прожити повсякденність у системі не тільки теперішнього цілого, а 

й усього мета-історичного Універсуму загострює проблему самоідентифікації 

людини. 

Ідентифікація особистості сьогодні є іншою, ніж у добу Модерну, вона 

рухається не за політичною, а за культурно-релігійною ідеєю. І культура, і 

релігія є мовами духу, але розвиток суспільства відбувається через адаптацію 

до швидкоплинного часу. Осмислювати та спрямовувати свідомість 

суспільства, нації, особистості здатні такі сфери, як мистецтво, релігія, освіта, 

головним функціональним призначенням є їх культурна і особистісна 

ідентичність. 

Вирішення проблеми самоідентифікації – це піднесення до цінностей як 

світського, так і релігійного характеру, без відриву від природних і соціальних 

основ людства, а в світоглядному плані – до цілісного світогляду як 

філософського ґрунту для взаємодії різноманітних культур і релігій в 

сучасному суспільстві. 

Самоідентифікація особистості є можливою за умови відходу від 

однозначного, спрощеного розуміння масової культури, до поняття «криза 

ідентифікації», якщо процес самоідентифікації осмислювати у форматі діалогу 
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між культурою і релігією. Самоідентифікація особистості в сучасному соціумі 

буде адекватною, якщо імперативом її розвитку буде сходження до 

загальнолюдських, культурних цінностей людства. 

Безперечно, проблема самоідентифікації людини – це та проблема, що 

визначає філософсько-релігієзнавчу проблематику. Більше того, люди, з їх 

системами комунікаційних зв’язків, діяльністю, релігійними прагненнями 

репрезентують велику силу для перебудови соціуму. 

Кінець ХХ - перша чверть ХХІ ст. є часом перебудови соціальної 

системи, наслідком чого є й криза самоідентифікації сучасної людини. Ця криза 

має глобальний історичний характер, що породжено цивілізаційними 

зрушеннями, під якими ми розуміємо наближення людства до певного 

антропологічного кордону, коли всі попередні смисли і прагнення Homo sapiens 

виявилися вичерпаними. У ситуації цивілізаційного зрушення відбувається 

радикальна соціальна, культурна й релігійна трансформація, яка змінює не 

тільки біосферу та світ цінностей, але й ґрунт самоідентифікації, 

самовизначення людини. 

Постмодерн як теперішній стан соціальної системи – це стан соціуму, 

культури й релігії після того, як доба Модерну є завершеною, але ще не 

сформовані та сформульовані принципи, цінності, ідеали, що могли би постати 

основою нової доби. Окрім головних характеристик сучасного соціуму 

(динаміка соціальних систем, глобалізація соціальних процесів, гранична 

нестабільність соціальних ситуацій та ін.), основною особливістю доби 

Постмодерну постає проблема самоідентичності людини. 

На нашу думку, поняття «масове суспільство» і «масова культура» є 

евристично цінними для дослідження української історії та сучасності, місця та 

ролі релігії. Й саме ці поняття дозволяють вирішити одну з важливих проблем – 

проблему самоідентифікації людини. Осмислення природи і феноменів 

самоідентичності і самоідентифікації передбачає звернення до рефлексії 

проблеми духовності. Далеко не кожна людина, яка усвідомлено діє в 

релігійній, естетичній або етичній сферах, є людиною духовною. 
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Духовність, на нашу думку, є діяльністю з реалізації самопізнання та 

самовдосконалення. У цьому варіанті вона розуміється як розширення 

внутрішніх обріїв самоідентифікації людини, постійного поновлення 

нескінченної цілісності особистості. І духовною є така діяльність свідомості, 

яка орієнтована на її нескінченність й, відповідно, на її цілісність. Наприклад, 

людина, яка не має жодної точки опертя в сучасному житті, тим не менше, 

може покластися на власну свідомість. Так відбувається в буддизмі. І в цьому 

аспекті перед нами людина є істотою, яка трансцендує, тобто постійно 

переступає через стереотипи, несвідомі інстинкти, тобто переступає через саму 

себе, всі кордони, що визначені нею або іншими людьми. 

Таким чином, людина постає такою, яка здатна відійти від соціальної ролі 

та зануритися у ніщо, порожнечу, яка є умовою істинної ідентифікації, тією 

духовною енергією, яка дозволяє їй бути якою завгодно і ніколи не співпадати з 

втіленою формою. Дійсно, жодна людина не народжується з певною біографією 

чи професією, не прив’язана до клімату, місця і часу. 

Людина – це нескінченна відкрита потенційність. Це ніщо – ознака її 

універсальності та можливість свободи. У такому розумінні «ніщо» є близьким 

до істинної самоідентифікації людини, означення внутрішньої сутності людини. 

Стан істинності як власної ідентичності з ідеальним образом передбачає 

вічність, вихід у «справжні» сакральні простір-час. Іншими словами, образ 

ідентичності переноситься у сакральний простір і відбувається «зняття» 

фактору часу як такого. По суті, це й є релігійним механізмом ідентифікації, 

хоча за змістом він є більш широким, ніж релігійна соціалізація; він може бути 

наповнений і світським змістом – усі секулярні форми безсмертя. 

Російський філософ С. Франк у праці «Сенс життя» зазначає: 

«Об’єктивно повне та обґрунтоване життя, яке ми шукаємо, не може бути 

наповнено неспокоєм, цим суєтним переходом від одного до іншого, тією 

внутрішньою незадоволеністю, яка є нібито сутністю світової течії в часі… 

Воно повинно бути вічним життям… Моє життя може бути осмисленим, якщо 

воно наділено вічністю …» [415, с. 145 – 146]. Майже тими ж словами 
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обґрунтовує це положення інший мислитель – М. Бердяєв у праці 

«Самопізнання», який наголошує, що він не може примиритися ні з чим 

тимчасовим і тлінним, завжди прагнув вічного і тільки вічне уявляється 

філософу по-справжньому цінним. Він зазначає: «Остаточна доля людини не 

може бути вирішена цим недовготривалим життям на землі» [39, с. 303]. 

Взагалі, коли релігійні мислителі роблять спроби зафіксувати зміст 

поняття «вічність», що має принципове значення для самоідентифікації й 

самодостатності, то це приводить їх до уявлень про актуальну вічність й 

вічність як таку. Наприклад, у Аврелія Августина «нерухомо сяюча, завжди 

перебуваюча вічність». Таку «усталеність» і «завжди перебування» філософ 

пояснює наступним чином: «У вічності ніщо не переходить, але перебуває як 

справжнє у всій повноті» [8, с. 165]. Також відомим є вислів Боеція: «Вічність є 

абсолютним наділенням одразу всієї повноти нескінченного життя» [52, с. 286]. 

З думкою Боеція погоджуються Тома Аквінський та інші найвідоміші 

християнські мислителі. Але виникає питання, що таке «повнота нескінченного 

життя», «повнота буття»? Буття є повним, якщо в ньому є все: нічого не 

додається і не може додатися, нічого не зникає і не може зникнути. Повнота 

буття є тотожною його абсолютній досконалості, тобто його абсолютній 

завершеності. Боецій так характеризує те, що має всю «повноту буття»: такому 

буттю «нічого недостає з майбутнього» і воно «не втратило нічого з минулого», 

«воно з необхідністю має здатність бути завжди присутнім у самому собі» [52, 

с. 287]. 

Джерела релігійної культури є підтвердженням того, що різноманітні 

тексти, друковані видання, іконопис, проповіді та ін. допомагають людині в її 

самоідентифікації, самодостатності й творчості. Тобто, релігійна культура є 

інформаційною системою і як інформаційна система вона охоплює продукти 

діяльності віруючих різних генерацій, різних соціальних шарів. В такий спосіб, 

релігійна культура є варіативною: від рафінованих філософсько-символічних 

духовних форм до повсякденної, фольклорної культури. 
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Окрім того, релігійна культура містить у собі обґрунтування конкретних 

цінностей та ідеалів. Йдеться не тільки про норми, що освячені традиціями 

пращурів, але своїм походженням від Божественного. Безперечно, таке 

поєднання цих двох моментів теж сприяє самоідентифікації людини. 

Але, водночас такі особливості давали деяким критикам релігії 

можливість дорікати релігійним системам, що вони нібито створюють 

психологічні ілюзії. На нашу думку, слід прийняти класифікацію відомого 

вченого П. Сорокіна, який відносив релігійні культури до ідеаційного типу з 

прозорим і твердим авторитетом традиції, що спрямована до трансцендентного. 

Криза самоідентифікації не означає для особистості катастрофи чи 

деструкції, а лише точку на її життєвому шляху. Те, що втрачається в цей 

момент, репрезентує тільки попередні ціннісні відносини з конкретним 

соціальним, культурним і релігійним оточенням, наявні форми досвіду. 

Втрата власної цілісності, насправді, цілісності з середовищем, 

поновлюється завдяки просторовим і часовим переміщенням, що реалізується 

за рахунок іманентних сил людини. Сучасна ситуація виявляє формування 

іншого простору релігії, де нормою постає «багатоголосся», а провідним 

релігійним імперативом – імператив терпимості й діалогу. 

Діалог виступає як символічний прояв «поліпарадигмальності» і як 

основа релігійної культури. В аспекті самоідентифікації специфіка релігійної 

культури визначається духовним актом, який здатний виразити переживання 

святого, яке присутнє в життєвому просторі віруючої людини. Тобто, в 

релігійній культурі важливим є почуття благоговіння, яке регулює не тільки 

поведінку людини, а й її спрямованість; релігійна культура яскраво проявляє 

цілісність, самодостатність і самовизначеність людини, яка не може бути 

обмеженою тільки соціально-політичним виміром. 
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4.3. Православна антропологія і сьогодення України. 

Нинішнє століття характеризується принциповими змінами в суспільному 

розвитку України. Ті перетворення політичного і соціально-економічного 

характеру, що відбулися після проголошення незалежності, серйозно вплинули 

на сферу духовного життя українського народу. Перебудова економічних 

відносин викликала докорінні зміни в способі життя, стереотипах поведінки, 

моральних нормах протистояння, що призвели відповідно до  безробіття, 

падіння життєвого рівня людей, поширення криміналу та ін. 

Сучасний український соціум – це руйнація звичної системи цінностей, 

втрата світоглядних орієнтирів, а іноді навіть мети і сенсу життя. 

Американський дослідник Дж. Мейс у збірці праць «Україна: матеріалізація 

привидів» зазначає, що ми «живемо в суспільстві, в котрому стали нормою 

підміни фактів та підміни понять, у державі міфів, у нібито унітарній державі, 

де захід і схід живуть під дуже відмінними режимами та домінацією цілковито 

різних політичних сил, у державі, захищеній солдатами…, в нібито правовій 

державі, конституція якої обіцяє громадянам усі економічні права, та насправді 

ті фактично безправні, позаяк практично не отримують зарплати. В державі, яка 

обіцяє усе, та сама не має нічого. Живемо в державі не лише економічних, 

ідеологічних парадоксів, а й суто психологічних: з одного боку, розпачливе 

«нічого нема, нічого не вийде, з іншого – фальшивий оптимізм гасел 

«розбудови держави» [272, c. 626]. 

У повсякденній свідомості існує позиція, що тільки церква є та може бути 

справжнім джерелом духовності й моральності. На православну церкву нині 

покладають багато надій як на інституцію з тисячолітньою історією, як таку, 

що має довіру з боку мирян і світського населення. Слід зазначити, що релігія в 

цілому і православ’я, зокрема – це найстародавніший та невід’ємний елемент 

духовної культури нашого народу. Безперечно, її соціальна роль впродовж 

століть мала власні протиріччя, але водночас релігія накопичила багато 

позитивного, особливо в сфері моралі та моральності. Релігійні правила і норми 

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/


 

 
 

300 

містять у собі загальнолюдські моральні цінності, що освячені Божественним, 

вони відіграють велике значення в життєдіяльності нашого суспільства.  

Тісний зв'язок православ’я з національною ідентичністю у свідомості 

народу сучасної України обумовлює необхідність відновлення на ґрунті різних 

сфер знання – філософії, культурології, історії, етнології та ін. – цілісної 

картини впливів православ’я на духовне життя соціуму. Необхідно розкрити, 

які саме «механізми» православної релігії впродовж століть наповнювали та 

одухотворювали життя багатьох генерацій людей в нашій країні, постали 

символом їх ідентичності, зробили свій внесок у створення своєрідної 

національної культури.  

Водночас вельми важливим є дослідження проблемного поля 

своєрідності інтелектуального життя українського народу в контексті 

православ’я, розуміння ним навколишнього середовища, проблем сучасності та 

перспектив їх розвитку і вирішення в майбутньому. Окрім того, зазначену тему 

дослідження актуалізують й такі проблеми, як підвищений інтерес до ролі 

релігії в історії України; зміни у ставленні соціуму і держави до церкви як 

важливої інституції; високий рівень довіри до різних християнських конфесій. 

Загальнотеоретичні та методологічні проблеми аналізу релігії розробляли 

такі філософи, як М. Вебер, Г. Гегель, Е. Дюркгайм, К.-Г. Юнг та ін. Значення 

православної релігії, особливості її функціонування в суспільстві розглядали 

М. Бердяєв, С. Булгаков, Л. Карсавін, М. Лосський, Вол. Соловйов, 

П. Флоренський, С. Франк, О. Хомяков та ін. Особливу дослідницьку увагу 

привертає «метафізика всеєдності» Вол. Соловйова, який прагнув синтезувати 

три сфери знання, створити філософію «цілісного знання» [343, 344.]. Із цієї 

концепції російського філософа органічно виростає й концепція християнської 

моральності, основою якої є моральнісна діяльність людини, її наслідування 

Божественних заповідей. Інший російський філософ, о. С. Булгаков розвинув 

«метафізику всеєдності» Вол. Соловйова та використав її до поняття 

«соборність», що є процесом збирання людей на основі їх релігійних, 

національних та інших інтересів.[343] Уперше термін «соборність» був 
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використаний фундатором слов’янофільства О. Хомяковим [426], який і 

висвітлював ідею спільності людей, їх об’єднання на основі взаємодопомоги, 

любові, співстраждання, милосердя. На думку С. Булгакова, водночас 

відбувається своєрідний пошук себе у єдності з іншими. Насправді, нагадує 

Е. Муньє з його положенням «unitas multiplex» («єдність у множині») [280]. 

Особливу увагу привертають праці вітчизняних і зарубіжних мислителів, 

які розглядали проблеми духовного розвитку людства, значення релігії в 

процесі формування духовності людини – С. Аверінцева, В. Бичкова, 

С. Головащенка, М. Гордієнка, В. Горського, Є. Дулумана, В. Зоца, 

С. Кримського, Л Конотоп, А. Колодного, П. Сауха, О. Предко, 

Є. Харьковщенка, С. Хоружего, Л. Филипович та ін.  

Значимим є філософсько-соціологічний аспект духовного життя 

суспільства як складної системи, що містить у собі декілька елементів. Духовна 

сфера – це один із типів життєдіяльності людей, сфера, яка має самостійний 

характер. Іншими словами, це певний спосіб практично-духовного засвоєння 

світу (В. Шинкарук), а також сфера духовного виробництва. На нашу думку, 

такий підхід має й безпосереднє відношення до православної релігії.  

Філософія закономірно включає до сфери духовного життя всі ті форми, 

що виробляються професіоналами – професійне виробництво духовних 

цінностей, філософських систем, художніх творів, моральних якостей людини, 

наукових теорій, систем виховання і навчання тощо. 

Коли йдеться про визначення на рівні релігієзнавчого аналізу місця і 

значення православ’я в духовному житті українського соціуму, то предметом 

дослідження можуть бути лише ті її сфери, де можна говорити, або про 

виробництво цією конфесією духовних цінностей для всього суспільства, або 

про ті сфери, на які вона впливає у значній мірі. У зв’язку з цим слід згадати 

положення філософа С. Кримського, який зазначає: «Духовна значимість 

універсального досвіду української нації визначається історією її культури, 

затвердженням ідей софійності (буття під знаками практичної мудрості), 

онтологічного оптимізму (епічного ставлення до драм існування, перетворення 
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стихій зовнішнього світу в чинник вільного життя за образом волі у полі), 

принципу духовного розуму (тобто інтелекту, який веде до віри, узгоджується 

зі схильностями серця як духовного осередку індивідуальності)» [217, c. 10]. 

Сучасна наука і світська освіта, у такому підході, мають право бути 

тільки опосередкованими об’єктами релігієзнавчого аналізу, оскільки про 

взаємовпливи та взаємообумовленість цих сфер і православ’я можна вести мову 

в суто історичному аспекті.  

Духовність не є обов’язково пов’язаною з релігійністю, але завжди 

пов’язана з гуманістичними, вищими смисложиттєвими цінностями і в 

історичному плані, в Україні – саме православ’я запропонувало нову систему 

духовних цінностей і орієнтацій. Відтак виникає особливий тип духовності й 

все життя людини, навіть такої, яка не орієнтована на релігію, будується за 

певними законами архетипічного мислення.  

Становлення архетипів, їх динаміку та особливості функціонування й 

обумовило православ’я. Безперечно, духовна культура є елементом духовного 

життя всього суспільства й водночас є особливою реальністю, яка впливає на 

динаміку православ’я. Також слід наголосити, що народна культура є 

найближчою до нього. Народна культура має своє висвітлення в апокрифічній 

літературі, у сказаннях, оповідях, казках, притчах, переказах. Важливими 

джерелами також є твори живопису, ікони, архітектура культових будівель. 

В процесі аналізу релігії неможливо заперечувати принципового значення 

методології К. Маркса. Вона й дотепер слугує орієнтиром у наукових 

дослідженнях, причому – не тільки філософсько-релігієзнавчого плану. 

Релігійний феномен досліджувався К.Марксом із багатьох сторін. Але, при 

цьому, слід методологічно чітко розрізняти, з одного боку, проблему 

взаємовідносин світогляду і релігії в тому вигляді, в якому вона існувала в 

історії, незалежно від позицій тих чи інших мислителів; а з другого  – ту форму, 

в якій ця проблема усвідомлювалася та мала свій вираз у масовій свідомості, 

теологічних доктринах, релігієзнавчих працях. Такий підхід дозволяє, на нашу 

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/


 

 
 

303 

думку, пояснити найскладніші проблеми, що пов’язані з впливом православ’я 

на світоглядні орієнтири різних верств населення країни. 

Сьогодні, в методології гуманітарних наук, на перше місце виходять 

проблеми пізнання закономірностей циклічної динаміки, соціогенетики, 

еволюції соціуму [19; 20; 23; 36; 264; 265; 266; 492; 498].  

Ці проблеми ще на початку ХХ ст. засвідчив М. Кондратьєв [200], який 

вважає, що головними розділами номографічної економічної теорії є статика, 

динаміка і генетика. Автор наголошує, що статика досліджує структуру 

суспільства, взаємодію його елементів у стані спокою. Потім досліджуються 

закономірності й тенденції розвитку суспільства, розкривається його циклічна 

динаміка, періодичні кризи, періоди пожвавлення, підйому, зрілості й знову – 

кризи. Демонструється всезагальність циклічних ритмів, їх розмаїття, 

резонуючі взаємодії.  

Подібний розподіл у соціології, зокрема і в соціології релігії, розвинув 

П. Сорокін [349]. Схожі цикли можна виявити і в процесі становлення 

православ’я. 

Характер сучасної кризи – це духовні втрати, руйнація цінностей, тобто 

людина, по суті, втратила саму себе, те, у що вона вірила, чим жила. Поруч із 

цими «внутрішніми» кризами існують й такі, що пов’язані з процесами 

глобалізації у світі. Людство усвідомило, що цивілізація, яка побудована на 

споживацтві як головній життєвій цінності, приречена на загибель.  

Відмова від гедонізму і створення нового життєвого устрою, де 

пріоритетними будуть цінності духовного порядку – це єдина можливість 

врятувати людство. І це, дійсно, актуалізувало зазначену проблему, що має свій 

вираз у таких гранично широких категоріях, як «дух», «духовність», «духовний 

світ», «духовна культура». Вони мають статус категорій у зв’язку з тим, що 

містять у собі гранично широкий спектр явищ одного ряду, але при цьому, 

мають й власні особливості.  

Сутність та відношення, що позначаються цими термінами, мають власне 

буття, оскільки набули предметне існування в результаті опредметнення 
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людиною своїх замислів, ідеалів, проектів у процесі діяльності. Основою для 

вищевказаних категорій є поняття «дух». В добу Античності і в Біблії воно 

позначалося латиною «spiritus» і грецьким словом «πνεῦμα» («пневма»). В 

такий спосіб, це уявлення про дух мало у різні історичні періоди різноманітний 

зміст й, в залежності від контексту, позначало або вищий початок у людині; або 

мудрість Бога (Філон Олександрійський); протиставлялося матерії, природі та 

ін.  

У німецькій класичній філософії слово «дух» оформлюється 

концептуально і понятійно. Для Гегеля, абсолютний дух виступає як тотожний 

Божественному духу; В. Гумбольдт вважає, що для розкриття цього феномену 

слід відповісти на три питання: «Із чого складається цей дух? Як його 

розпізнати? І як він формується?» Питання про специфіку поняття «дух» та 

похідних від нього і, в такий спосіб, визнання або заперечення його статусу як 

філософської категорії й дотепер залишається дискусійним питанням, хоча у 

науковій літературі можна виокремити нові підходи щодо інтерпретації цих 

проблем. Йдеться про те, що практична діяльність людини відбувається у 

відповідності до законів об’єктивного світу. Водночас, й духовна діяльність 

підкоряється цим законам. Але, поряд із тим, що тут існує принципова єдність, 

проте матеріальне і духовне є нетотожними. Ідеальний світ понять, образів і 

догм має суттєву самостійність, автономність. Дух не може відірватися від 

власної матеріальної причини і це відбувається, по-перше, тому, що він 

виробляється завдяки діяльності свідомості людини; а по-друге, головною 

функцією духу є орієнтація людини в світі. Якщо людина втрачає ці орієнтації, 

вона втрачає й власний дух. Такий підхід, на нашу думку, допомагає зрозуміти 

єдність, взаємозв’язок та взаємовпливи в цілісній системі – у духовному житті 

суспільства і, таким чином, дозволяє розкрити ті закони, які пов’язують 

елементи цього цілого у кожній конкретній історичній формі. 

Необхідність поняття «духу» для філософії, релігієзнавства, психології та 

ін. виявляється в тому, що жодне інше поняття, що позначає різноманітні 

прояви психічної діяльності людини, не фіксує таку діяльність в її цілісності, в 
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дійсній повноті її характеристик, можливостей, рівнів тощо. У радянські часи 

робилися спроби осмислити такі феномени, як «духовність», «духовна 

культура», «духовне життя», при цьому виявилося, що ці поняття є значно 

глибшими, ніж поняття «суспільна свідомість». Сьогодні, коли нові суспільні 

процеси розширили межі гуманітарних наук, необхідним постає розкриття їх 

наукового змісту, без якого неможливою є розробка багатьох фундаментальних 

проблем філософії, релігієзнавства, психології, культурології. 

Окрім того, важливим для розкриття багатьох характеристик зазначеної 

проблеми є аналіз поняття «світогляд». У дослідницькій літературі виділено 

різноманітні типи або форми світогляду – міфологічний, релігійний, 

філософський, науковий і повсякденний. Що стосується православно-

богословського підходу до поняття «світогляд», то в ньому йдеться про те, що 

релігійний світогляд розводить сакральне і земне на дві протилежності. Творча 

всемогутня сила це Бог, який знаходиться над природою і поза нею. 

Релігійний світогляд, як і науковий, містить у собі світорозуміння, 

світоспоглядання, світовідчуття і світовідношення. У богословській 

інтерпретації це, по-перше, розуміння самого буття в усій його повноті, що 

передбачає визнання або заперечення існування Бога; по-друге, усвідомлення 

смислу та призначення життя людини; по-третє, прийняття та визнання певних 

критеріїв добра і зла. Релігійний світогляд – це предмет низки розділів 

богослов’я, перш за все, догматики і апологетики. Предметом богослов’я є Бог. 

На думку відомого російського мислителя В. Лосського, Бог не є предметом 

науки, богослов не шукає Бога, але Бог Сам оволодіває богословом [247]. 

Сутність та головні ознаки православного світогляду розглядаються у 

православному богослов’ї й філософії. Особливу увагу православні філософи 

звертали на положення Григорія Палами та Іоанна Златоуста. Такі 

представники академічної філософії, як Ф. Голубінський, В. Кудрявцев-

Платонов, В. Несмєлов, П. Юркевич вважали, що головним завдання 

християнського світогляду є формування догматичних уявлень, їх узгодження з 

процесом пізнання Божественного. Наприклад, В. Кудрявцев-Платонов вважав, 
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що ґрунтом релігійного світогляду є наддосвідне знання, розумне знання про 

Бога [223]. При цьому, істина міститься не в матеріальному світі, а в ідеї про 

сам світ. 

Інший російський філософ М. Тарєєв вважав релігійну філософію вищою 

формою морального вчення в християнстві [359]. Філософ зазначає, що 

справжній християнський світогляд формується на ґрунті духовного досвіду, 

який тлумачиться як пізнання та переживання релігійних цінностей. Як ми 

зазначали вище, поданням православної, християнської точки зору на 

характеристики цієї проблеми займається спеціальний розділ богослов’я – 

апологетика. 

У сьогоденні України, на думку богословів, центральними питаннями 

постали питання віри, дотримання християнських правил життя, моральні 

засади православ’я тощо. Християнський світогляд ґрунтується на новозавітних 

етичних положеннях, що визначають істинний шлях життя для кожної людини, 

її основи для морального вибору. 

В зв’язку з цим, необхідно виділити особливо глибинний смисл 

самосвідомості та мотивації поведінки, що фіксується у таких поняттях, як 

«совість», «милосердя», «істина», «гідність». Привертає увагу позиція відомого 

богослова минулого століття О. Меня [273], на думку якого не існує поняття 

«науковий світогляд», що побудоване на досвіді природничих наук. Наше 

життя завжди містить у собі щось таке, що знаходиться поза межами наукового 

пізнання. 

Згідно з поглядами О. Меня, людина не може керуватися винятково 

знаннями, які отримані завдяки дослідженню природи. Людина є, насамперед, 

духовною істотою, і для неї найважливішими є вищі цінності, категорії 

«смислу» і «цінності», «добра» і «зла», які містяться у сфері православної віри. 

І нині активізується не просто особистість, а все розмаїття особистості. 

Відомий український мислитель І. Дзюба зазначає, «що не Бог «диктує» людині 

мораль, а людська мораль «вимагає» Бога. Богом  людина хоче утвердити себе 

у своїй людськості, охоронити себе від тваринного у собі… Але з другого боку, 
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можна мислити так: властивість людини уявляти Бога як такого, що бачить її 

потаємне, забезпечує людині моральність, – тобто є не що інше, як «хитрість», 

«прийом» самої людської моральної істоти для додержання морального закону 

як гарантії вірності йому на всі випадки життя, для забезпечення рівня, якого 

досягла у моменти найвищих духовних злетів. Мовляв, спалити мости для 

відступу. Бо моральність – це щось таке, що осягається у вищих точках буття, а 

не в його рутині, і, отже, треба забезпечити себе перед повсякденним 

животінням…» [139, c. 230 – 231]. 

Слід зазначити, що релігійне світоспоглядання є багатошаровим. Його 

ґрунтом є повсякденні релігійні уявлення, над якими формуються певні 

теологічні ідеї, що обґрунтовували генерації теологів. Свій внесок є й у 

релігійних філософів, які, фактично, переклали богослов’я на мову метафізики. 

Релігійний досвід можна, в найбільш широкому плані, визначити як 

переживання, яке пов’язано з відчуттям присутності у житті людини, в бутті 

всіх людей і цілого Всесвіту, певного Вищого Початку, що спрямовує та робить 

осмисленим як існування Універсуму, так і існування людей. Це відчуття 

надається в безпосередньому «баченні», яке має суто внутрішню достовірність. 

І такий досвід, у процесі проходження крізь інтелектуальне осмислення, 

висвітлюється в поняттях і символах. 

Сучасна Україна – це переосмислення ролі релігії в історії народу. І, 

очевидно, українському соціуму слід побачити й наслідки трагічного досвіду 

державного атеїзму. Держава впродовж багатьох років використовувала методи 

адміністрування релігійної діяльності і, таким чином, знищила церкву в 

духовному житті суспільства. Водночас Українська православна церква, інші 

традиційні конфесії відіграли значну роль у формуванні та становленні 

духовності українського народу. 

На нашу думку, нині одним з важливих завдань суспільства є пошуки 

механізмів розширення можливостей православної церкви, надання їй права 

участі у духовно-патріотичному вихованні. При цьому не йдеться про 

обов'язкове викладання релігійних дисциплін у школі, а про пошук суспільних 
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методів та форм спільної діяльності церкви, громадських організацій, об’єднань 

і установ у формуванні духовного світу людини і соціуму. 

Багатовікова, специфічно філософська, проблема розуміння релігії, її 

місця в системі культури сьогодні постає предметом практичної діяльності. 

Звідси принциповий висновок: релігійне світовідчуття – це історично 

закономірний, але далеко не єдиний шлях вирішення проблеми, яка, за своєю 

онтологічною сутністю, є проблемою глибинного плану. 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. 

Окрім того, релігійність є більш об'ємним феноменом, ніж це 

репрезентовано в християнській культурно-релігійній парадигмі. Релігія є 

людським феноменом і так само давнім, наскільки давнім є людство.  І якщо 

релігія є людським феноменом, тоді її слід досліджувати в процесі аналізу 

проблеми людини, тобто лише релігієзнавство і філософія релігії виявляються 

недостатніми. Дослідження повинні бути міждисциплінарними, із залученням 

даних антропології, археології, психології, біології, етнології, культурології. 

Аналіз цієї проблеми, на нашу думку, слід пов’язати з суспільними, 

політичними, соціокультурними наслідками функціонального впливу релігії на 

політичні процеси, на формування ціннісних орієнтацій людини, на її моделі 

поведінки. Православна віра відіграла важливу роль у становленні та 

укріпленні державності, формуванні політичної та громадянської свідомості 

українського народу. 

Сьогодення в Україні характеризується підвищеним інтересом до 

проблем соціальної трансформації, і всебічного аналізу різноманітних факторів, 

що впливають на її розвиток. На думку Дж. Мейса, «українська державність 

народжувалася у важких пологових муках, жива, мінлива, рухлива, потенційно 
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здатна до зростання і змужніння, але, і від цього нікуди не подінешся, з 

генетичною пам’яттю залізного колоса. Фактично вона народилася через збіг 

інтересів національних і територіальних еліт. Національні еліти – це ті, що мали 

моральний авторитет, фактично носії і провідники національних цінностей, які 

хотіли розвивати національні духовні та культурні цінності і для них українська 

державність була споконвічною мрією, а в цих умовах ще і єдиним виходом, 

щоб уникнути повного знищення народу, як народу українського. Для них 

введення власної символіки – прапор, герб, кордони, державна мова, 

національна валюта, власна Конституція – мало суттєве, якщо не основне 

значення» [272, c. 627]. 

У соціальній історії людства важко відшукати такий фактор, який 

впродовж століть відігравав би більш значиму роль, ніж релігія. З давніх часів й 

понині, розвиток і трансформація релігії, нерозривно пов’язані з культурою та 

соціумом. Зростаюча значимість дослідження релігії обумовлена і необхідністю 

осмислення сучасних соціальних процесів, адже кардинальна трансформація 

українського суспільства на межі ХХ – ХХІ ст. активізувала також і зміни у 

релігійній сфері. 

Соціум здійснює принциповий перегляд, переоцінку основних 

ідеологічних цінностей, змінюється ставлення до релігійної та культурної 

спадщини. Лібералізація законодавства сприяла активному включенню 

віруючих у політичне життя країни, створенню політичних рухів і партій 

релігійного спрямування. З’явилися нові релігійні течії та рухи, діяльність яких 

впливає на розвиток політичних взаємин у суспільстві. З іншого боку, діючі 

політики заради легітимізації тих чи тих форм соціальних взаємин звертаються 

до релігійних норм, догматів та релігійних організацій. 

Разом з тим ми не можемо не помітити й певної переоцінки релігійного 

фактора. У значної кількості громадян України сформувалася думка, що 

ідеологічну порожнечу може заповнити саме православна релігія. Релігійні 

принципи сприймаються сучасною громадською думкою як орієнтири 

морального та етичного відродження нації. 
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Вивчення питань, пов’язаних з політикою сучасної української держави 

щодо релігійних об’єднань є одним із важливих наукових і практичних завдань. 

Це, насамперед, пояснюється зростанням розмаїття релігійних об’єднань на 

території України, а також проникненням релігії у різні сфери суспільного 

життя, тісним зв’язком між релігійними проблемами і проблемами 

національного характеру і водночас – відсутністю загальноприйнятної 

концепції державної політики в релігійній сфері. 

Повсякдення демонструє нові ритми в життєдіяльності людей – 

прискореність у економіці, політиці, науці, культурі. Людина опинилася у світі 

стрімких швидкостей, вона, нарешті, хоче призупинитися і звернутися до 

власної душі, природи, світу, Бога. С. Б. Кримський в праці «Під сигнатурою 

Софії» зазначає: «Третє тисячоліття християнської ери настало своєчасно. Вже 

в кінці ХХ століття виникли події, які свідчили про перелом історії. 

Футурологи стали пророкувати «кінець часів», завершення історичної місії 

здобуття свободи, потреби переходу від економічного зростання за 

експонентою до простого відтворення оптимального рівня споживання, 

нульового циклу виробництва, тобто перегляду розуміння історії як прогресу 

матеріального добробуту. Людство усвідомило ліміти практики, кордони 

використання енергії, конечність природних ресурсів, небезпеку екологічних 

катастроф, граничність фінансування науково-технічного прогресу, моральні 

обмеження експериментальної вседозволеності втручання в таїни буття та 

духу» [219, c. 279]. Ми вважаємо, що саме відсутність такої єдиної концепції 

ускладнює реалізацію положень, щодо прав людини і громадянина в царині 

свободи совісті, тих положень, що закладені в українському законодавстві. 

Аналіз місця та ролі православної релігії, її впливу на соціальне, 

політичне і духовне життя українського суспільства залишається одним із 

найактуальніших напрямів сучасної науки, зокрема релігієзнавства. Без такого 

розгляду неможливо осмислити, а тим паче, прогнозувати складні соціально-

політичні, економічні та духовні процеси. Не викликає сумнівів й те, що у 
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виборі майбутнього суспільно-державного устрою України і реальних шляхів 

його побудови, значну роль відіграє православна домінанта. 

Варто зазначити й те, що особливості функціонування православної 

релігії, в суспільстві конститутивних змін, мають не лише практичне, а й 

теоретичне значення – на цьому поприщі давно вже з’явилися проблеми, що 

мають постати предметом філософсько-релігієзнавчого аналізу. Перехідний 

характер сучасного українського суспільства вимагає осмислення актуальних 

питань, пов’язаних з життєдіяльністю країни в цілому, векторів її розвитку, 

взаємовідносин релігій, етносів, соціальних груп тощо. 

Взаємодія держави і церкви, суспільства і релігії в ході історичного 

розвитку людства визначалися різними обставинами. В зв’язку з цим існували й 

різні погляди на проблему їх взаємовідносин. Такі підходи формувалися та 

диктувалися соціокультурними умовами, панівним світоглядом тієї чи іншої 

історичної епохи. Ми вважаємо, що слід зосередити увагу на тих напрямах 

філософської, соціологічної та релігієзнавчої думки, які історично стали 

основою процесу формування сучасних концепцій релігії, релігійного фактору. 

Вже із середини ХІХ століття починає формуватися науковий підхід 

щодо осмислення релігії. Чільною складовою цього підходу є те, що релігія в 

ньому постає формою суспільного життя, його важливою складовою. Релігія 

розглядається як явище, що надає взірці поведінки; явище, яке формує систему 

цінностей; виконує певні функції в соціумі. Французький філософ і соціолог 

Е. Дюркгайм [144; 145], досліджуючи значення релігійного фактору у процесі 

формування та розвитку суспільних відносин, наполягав на ототожненні 

соціального і релігійного. Мислитель розглядав релігію як фактор соціальної 

інтеграції суспільства, наголошував на її значенні в закріпленні національної 

єдності, підтримки усталених традицій. Е.Дюркгайм бачив у культовій 

діяльності визначальне начало, підготовки людини до життя в соціумі. 

Тлумачення релігійного феномену, як джерела формування суспільних 

відносин, громадянського патріотизму знайшло своє висвітлення в концепції 
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відомого французького філософа і публіциста Ж. Сореля. В його концепції 

релігія виступає засобом соціальної інтеграції [528]. 

Німецький мислитель Г. Зіммель аналізував місце релігії в контексті 

індивідуального життя людини, розкрив її значення в досягненні особистістю 

ідентичності в процесі соціалізації. Мислитель М. Вебер підкреслював 

конструктивну, творчу функцію релігії, функцію стимулятора соціальних змін. 

Для М. Вебера значущими є вияви впливу релігійного фактору на характер 

ставлення індивіда до оточуючого середовища, до дійсності як такої. 

Американський соціолог Т. Парсонс запропонував розглядати релігію як 

найважливішу умову для стабільності соціуму, підтримки соціального порядку, 

тому що вона виступає «основою ціннісно-нормативного порядку». Німецький 

мислитель К. Мангейм здійснив класифікацію політичних ідеологій ХХ 

століття. Він найближче з усіх мислителів підійшов до проблеми взаємодії 

релігії й політики, дослідив взаємозв’язок між духовними елементами і 

соціально-політичними структурами [264; 265; 266]. 

У працях дослідників Г. Алмонда і С. Верби знаходимо найвідомішу в 

науці класифікацію політичних культур, які ґрунтуються на ціннісних 

уявленнях людини про владу, що слугує підставою висновку про місце релігії в 

політичній культурі. Вчені виділяють три різновиди політичної культури: 

приходська культура (Parochial); залежна культура (Subject); культура участі 

(Participant) [12]. На особливу роль релігії у сучасних процесах світобудови 

звернув увагу американський вчений С. Гантінгтон [422]. Він використовує так 

званий «цивілізаційний підхід» і вважає, що основою для збереження 

цивілізацій різного типу є релігія. К. Манхейм у статті «Християнські цінності 

й зміни соціального середовища» зазначає: «Із розрізнення між 

пристосувальним характером і парадигматичним баченням християнської дії 

витікає те, що, з одного боку, християнин повинен бути консервативним 

відносно суті християнського життєвого досвіду, а з іншого – дуже 

прогресивним для розуміння змін, що відбуваються в світі. Не існує жодного 

протиріччя в тому, щоб керуватися стародавнім баченням як основою 

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/


 

 
 

313 

життєвого досвіду і водночас розуміти потреби та можливості нової ситуації. 

Перше дає напрям усім діям, останнє сприяє встановленню зв’язку з сучасним 

часом й не дозволяє відхилитися від участі в історичному процесі» [264, c.191]. 

Проблеми функціонування релігії в соціумі, зокрема православної, 

досліджували як вітчизняні (І. Васильєва, В. Горський, В. Єленський, 

Л. Конотоп, О. Саган, Є. Харьковщенко та ін.), так і зарубіжні дослідники 

С. Булгаков, В. Гараджа, І. Ільїн, О. Красніков, Ю. Левада, В. Соловйов, 

І. Яблоков). 

Сучасна релігійна ситуація в Україні є поліфонічною, а соціум складною 

системою, що характеризується низкою ознак. Насамперед, це – система, що 

спроможна постати автономним, самототожним утворенням. Важливим є те, 

що елементи в системі утворюють взаємопов’язані складові, які опосередкують 

одне одного і власне ціле. Щодо соціуму релігія, в цілому, є суспільною 

підсистемою. Взаємозалежність частин/елементів (однією з яких виступає 

релігія) і цілого проявляється в інтегральних якостях – зв’язках системи, що 

забезпечують її стабільність. 

Сучасна філософія опрацьовує концепції зміни місця та ролі релігійного 

фактору в життєдіяльності суспільства як двостороннього процесу – з одного 

боку, вплив релігії на суспільство і процеси, що відбуваються в ньому та 

реалізуються через його інституції – церкву, релігійні організації, об’єднання 

віруючих, а з іншого – розвиток релігії під впливом соціальних факторів. 

С. Кримський і Ю. Павленко в праці «Цивілізаційний розвиток людства» 

зазначають, що «відмовляючись від моно-визначеної детермінації економічних, 

суспільних і культурних феноменів, варто визнати між ними кореляцію полі-

варіантну, однак по-своєму не менш тверду. Корелюються певні спектри 

стадіально «спів-можливих» (як сказав би Г.-В. Ляйбніц) економічних, 

соціальних, політичних, релігійних, інтелектуальних, художніх та інших форм. 

Такі згустки «спів-можливих» феноменів відповідають визначеним рівням 

реалізації культур-цивілізаційного процесу. Відповідно до них ми і можемо 

виділяти окремі ступені і стадії розвитку людства. А перехідні етапи між цими 

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/


 

 
 

314 

періодами, пов'язані із системними трансформаціями відповідних 

соціокультурних спільностей, будуть виступати, користуючись термінологією 

синергетики, «біфуркаційними точками» цивілізаційного процесу» [220, c. 72]. 

Саме концепт «релігія» закріпився у повсякденній свідомості як віра в 

Бога або богів, в релігієзнавчих дослідженнях – дефініцій існує достатньо. 

Вчені дають різні визначення, але жодне з них не вичерпує багатозначність 

релігії як феномена. Розробка методологічних підходів була і залишається 

актуальною й дотепер. Якщо релігію, зокрема й православну, розглядати як 

соціальне явище, як засіб соціальної дії, то виникає запитання: що власне 

відрізняє релігію від інших соціальних явищ? Які існують підстави для 

віднесення одних соціальних явищ до релігійних, а інших – ні? 

Варто зазначити, що зміна акцентів осмислення місця та ролі релігії на 

державному, суспільно-політичному і культурному рівнях вимагала перебудови 

концептуальних і операційних напрямів дослідження. У кінці минулого 

століття православна релігія була включена до нового соціокультурного 

контексту модернізації українського суспільства. 

Сучасна філософсько-релігієзнавча думка пропонує нові підходи і до 

визначення такого поняття, як «релігійний фактор». Постає питання: що таке 

«фактор»? У Великому тлумачному психологічному словнику «фактор» 

визначається як «взагалі – щось, що має певний причинний вплив…» [49, c. 

540], тобто причина. Соціологічна енциклопедія тлумачить фактор як «такий, 

що діє, творить, причина, рухлива сила якогось явища, процесу, що визначає 

його характер та окремі риси» [350, c. 701]. 

Поняття «фактор» – це загальнонаукове поняття, що охоплює низку 

філософських визначень, наприклад, «причина», «рухлива сила», «умова», 

«обставина», які, так чи інакше, визначають або впливають на процеси 

становлення, на розвиток певних суспільних явищ. Теорія факторів традиційно 

вживає це поняття для позначення соціологічних концепцій, які намагаються 

пояснити зміну стану соціуму під впливом якогось явища, що визнається 

єдиним фактором, який й викликає ці зміни. 
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В українській науці цей термін розглядається: 

 по-перше, як причина, сила, що рухає явище або процес;  

 по-друге, як факт, що має місце в житті соціуму; 

 по-третє, як будь-яке явище чи процес, що суб’єктивно визнається 

фактором з точки зору дослідника. 

На нашу думку, найбільш обґрунтованим є, зазначене нами вище, перше 

розуміння фактору, тобто фактор усвідомлюється як суспільно значущий вплив 

і сила. 

Коли «фактор» розуміється як поняття, що вживається для розкриття 

змісту та сенсів релігії, то йдеться, по-перше, про такі фактори, що впливають 

на стан, зміну, розвиток самої релігії; а також про її складові елементи, тобто 

про фактори еволюції релігії, релігійної свідомості, фактори стабілізації чи 

мінливості релігійної ситуації тощо. Окрім того, йдеться про ті процеси в 

соціумі, країні, щодо яких релігія або її складові постають факторами їх стану, 

їх динаміки. 

В такий спосіб, релігія й виявляється фактором духовного стану 

суспільства, фактором стабільності чи дестабілізації міжнаціональних відносин 

та ін. У такому контексті проблема релігія – суспільство розкривається через 

аналіз взаємодії релігії з іншими формами діяльності – економікою, політикою, 

мистецтвом. Ці взаємини мають аналізуватися не лише в історичному, а й в 

інших аспектах. 

Сучасна Україна характеризується переходом, розпочатим ще в 90-х 

роках ХХ ст., від юридичних обмежень діяльності релігійних організацій до 

лібералізації процесу вираження релігійних почуттів, повсюдному визнанню 

суспільної значущості релігії. Причиною такого переходу постали потреби, 

зокрема і релігійні, певних верств населення, які в радянські часи ігнорувалися, 

або переслідувалися. Першорядним у цих процесах була зміна ставлення до 

релігії з боку держави і суспільства. 

Сьогодні православна релігія виступає вельми значущою сферою 

українського суспільства. Існують нові закони, юридичні обґрунтування 
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функціонування православ’я в українському суспільстві, що поглибили та 

конкретизували свободу віросповідання, вираження та прояв релігійних 

почуттів. Нове українське законодавство забезпечує сприятливі умови для 

діяльності релігійних об’єднань і реалізації громадянами права на свободу 

совісті та свободу віросповідання, проте й дотепер існують певні правничі 

проблеми в цьому питанні. Православна релігія толерантно ставиться до інших 

релігій – ісламу, іудаїзму, буддизму (вони теж представлені в нашій країні), але, 

при цьому, слід підкреслити особливу роль християнства в цілому і 

православної церкви, зокрема, у становленні та розвитку української духовності 

та культури. 

Становлення нової української державності на демократичних засадах 

потребує такого ж демократичного розв’язання релігійного питання, розробки 

продуманої та виваженої державної політики в сфері свободи совісті та 

віросповідання, побудови відносин з релігійними організаціями на зовсім 

інших засадах. Таким чином, релігія сьогодні – це реальна та значуща 

компонента українського соціуму. 

Важливо відмітити, що за достатньо короткий відрізок часу в 

українському суспільстві відбулися принципові зміни у ставленні громадської 

думки до релігії. 

Пояснити це можна такими факторами. 

Перший фактор. Поява суспільної потреби і суспільного інтересу в релігії 

і церкві, в значний мірі тому, що вони тривалий час ігнорувалися і 

пригнічувалися як засобами комуністичної пропаганди, так і жорстокими 

адміністративними чинниками. Стан загальної кризи соціалістичної системи 

(криза в економіці, політичних структур, міжнаціональні війни та конфлікти), 

різке зниження життєвого рівня людей, невпевненість в завтрашньому дні 

відродили потребу в релігії та інтерес до неї. 

Другий фактор. Духовна криза соціуму. Руйнація комуністичної ідеології, 

що «тримала» суспільство і активно боролася з релігією, стверджуючи в 

масовій свідомості атеїстичне мислення і негативне ставлення до церкви. 
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Втрата і повна дискредитація так званої соціалістичної системи цінностей 

створили духовну порожнечу і, в такий спосіб, виступили своєрідними 

стимулами звернення до інших типів світогляду, інших систем матеріальних і 

духовних цінностей. Маси людей почали шукати духовної підтримки в 

православній релігії, знаходячи в ній стійку точку опори, яка ґрунтується на 

духовній традиції народу та історично пов’язана з національним менталітетом. 

Третім, особливо значимим фактором, постає нормалізація державно-

церковних відносин, узаконення релігії та церкви як рівноправних структурних 

компонентів суспільства і суспільної свідомості, створення належних умов 

діяльності релігійних організацій та духовного самовираження віруючих, 

завдяки впровадженню певних правових законів та актів. Сильний вплив на 

суспільну свідомість створює широка пропаганда релігії, що здійснюється не 

лише релігійними організаціями, а й різними засобами масової інформації. 

Зрозуміло, що в таких умовах може з’явитися чисельна група так званих 

«формально віруючих людей», які суто зовнішньо, завдяки епізодичному 

відвідуванню церкви та дотриманню релігійної обрядовості, демонструють 

свою приналежність до певної конфесії. 

Варто погодитися з думкою С. Кримського, який зазначає, «що нині 

повіяв вітер з незнаної, за висловом О. Блока, «духовної Атлантиди», вітер, що 

почав віяти з народження Ісуса Христа. І тому недоречно вимагати для нової 

України нової ідеології, яка термінологічно позначає класово витлумачену 

свідомість. Україна потребує своєї віковічної духовності, тієї духовності, що 

народилася в надрах греко-слов’янської цивілізації України-Русі, тієї 

духовності, яку втілювала Києво-Могилянська академія, загалом духовності, 

яка зробила Україну суб’єктом світової історії» [217, с. 6 – 7]. Таким чином, 

справедливо стверджувати, що саме сучасна релігія є реальною важливою 

складовою українського соціуму. 

 

 

 

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/


 

 
 

318 

ВИСНОВКИ ДО IV РОЗДІЛУ 

1. Політичні, економічні та культурні процеси, що відбуваються в 

сучасній Україні загострили проблеми духовно-соціального характеру. 

 Сучасний період є кризовим, він є переходом від одного етапу розвитку 

суспільства до принципово іншого. Й дотепер системи соціалізації та виховні 

доктрини не містять у собі цілеспрямованого формування духовних орієнтирів 

та моральнісних 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. 

2. Духовний стан суспільства безпосередньо пов'язаний з процесами 

виховання, освіти та соціалізації, процесами створення духовних цінностей та 

їх поширенням, що характеризує розвиток самого соціуму. Сьогодні можна 

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. Освіта, і виховання – це формування соціально ціннісних, 

позитивних якостей особистості. Вони є функціями соціуму, забезпечують 

стабільність та розвиток самого суспільства, 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. 

3. XX і XXI ст. є періодом дослідження феномену культури та феномену 

релігії. У сьогоденні 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 

ціннісний стрижень, навколо якого формуються колективна ідентичність, 
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смисловий континуум та наслідування культурних і релігійних змістів, що й 

виступає необхідною умовою життєдіяльності  людини і суспільства, 

соціальної ефективності. Сучасність також демонструє те, що існують серйозні 

випробування для культурно-адаптивних можливостей людини, в умовах 

відриву від власних традицій ціннісний простір заповнюється такими ідеями та 

уявленнями, що створюють ілюзію, вводять людину у ціннісну оману.  

4. Доба глобалізації характеризується наявністю протиріч у релігійній 

свідомості. В українському суспільстві домінантним постає пересічний 

індивідуалізм, який поширюється завдяки втраті колективного характеру праці, 

посиленню ролі віртуальної реальності, переходу на інші рівні комунікації. 

Відбувається змішування культурно-релігійних цінностей, релігія 

перетворюється на певний різновид гри-забави, 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. 

5. Діалектика держави, культури і релігії в кожному соціумі, в кожний 

історичний період постає інакше, щоразу по-новому. Молода демократична 

національна держава у фазі становлення, якою є нинішня Україна, життєво 

зацікавлена у розвитку культури, релігії, причому таких, які сприяють 

національному і громадському самоусвідомленню, відновленню історичної 

пам'яті, гуманізації соціуму, формуванню демократичного способу мислення і 

самореалізації особистості, зміцненню цілісності й суверенітету України. 

Внутрішня природа, зміст та смисли релігійної сфери є настільки динамічними 

та різноманітними, що робить їх достатньо складними для розуміння та аналізу. 

Релігійна сфера охоплює розмаїття поглядів  на Бога, світ, людину, різні 

символіки, психологічні характеристики, філософські традиції.  
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МАТЕРІАЛИ ІV-ГО РОЗДІЛУ АПРОБОВАНО В НАСТУПНИХ 
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2016. – № 111. – С. 279–282. 
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37–45. 
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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 
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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-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 
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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 розумуі 

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 
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й Божественної; єдність матеріального й ідеального, ідеї й об'єктивації. 

Богослов'я в історичному плані 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 
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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, 

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 
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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 
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прояви відбуваються в соціальних структурах через архетипи. Аналіз проблеми 

«розгортання» релігійної свідомості, у більшій мірі, ґрунтується на 

герменевтиці міфологічних і релігійних метафор та символів, на текстах. 
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Изд-во Сергиево-Посадской Лавры, 1900. – Т. 5. – С. 15–294. 
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вільний. – Назва з екрана. 
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традиціях світу : монографія / Н. С. Жиртуєва. – Херсон : Вид-во ХДМІ, 

2009. – 327 с. 
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Acta eruditorum. – 2008. – Вып. 5. – С. 26–30. 
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С. 105–257. 
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проект, 2001. – С. 533–549. 
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Зернов. – Париж :YMCA-Пресс, 1991. – С. 20–48. 

164. Зернов, Н. Вселенская церковь и русское православне / Н. 
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166. Зиммель, Г. Избранное. Проблемы социологии / Г. Зиммель. – 
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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/


 

 
 

344 

169. Игнатий (Брянчанинов). Слово о человеке / Игнатий 

(Брянчанинов) // Богословские труды : сб. ст. – Москва, 1989. – № 29. – С. 
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Консультативная  психология и психотерапия. – 2011. – № 3 (70). – С. 19–
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173. Игнатий Пологрудов, митр. Феномен самосознания 
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Pologrudov/fenomen-samosoznaniya.html (дата обращения: 1.11.2018), 
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И. А. Ильин. – Москва : Рус. кн., 2002–2003. – Т. 1. – 2002. – 605 с. ; Т. 

2. – 2003. – 606 с. 

175. Ильин, И. А. Путь духовного обновления ; Основы 

христианской культуры ; Кризис безбожжя / И. А. Ильин // Собр.соч. : в 

10 т. Т. 1 / И. А. Ильин. – Москва : Рус. кн., 1993. – 400 с. 

176. Ильин, И. А. Философия Гегеля как учение о конкретности 

Бога и человека : в 2 т. Т. 1–2 / И. А. Ильин. – Москва : Рус. кн., 2002. – Т. 

1 : Учение о Боге. – 447 с. ; Т. 2 : Учение о человеке. – 599 с. 
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177. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры / 

Иоанн Дамаскин. – Изд-во Сретен. монастыря, 2006. – 162 с. 

178. Иоанн Златоуст. Произведения [Электронный ресурс] / Иоанн 
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179. Ириней Лионский. Творения / Ириней Лионский. Санкт-

Петербург : б.и., 1900. – С. 17–433. 
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181. Каган, М. С. Философская теория ценности / М. С. Каган. – 

Санкт-Петербург : Ювента : Наука, 1997. – 255 с. 
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Научное наследие. Антропология). 
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атеизма. – 1986. – Вып. 22. – С. 58–64. 

184. Калінін, Ю. А. Релігієзнавство : підруч. для студентів вищих 

навч. закл. – 6-е вид. / Ю. А. Калінін, Є. А. Харьковщенко. – Київ : Наук. 

думка, 2002. – 352 с. 
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Київ : Дух і Літера, 2003. – 256 с. 
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предисл. и коммент. С. В. Мосоловой. – Москва : Изд-во МГУ, 1994. – 

176 с.  

187. Карсавин, Л. П.  Noctes Petropolitanae / Л. П. Карсавин // 

Малые сочинения. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1994. – С. 34–116. 
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188. Карсавин, Л. П. О личности / Л. П. Карсавин // Религиозно-

философские сочинения. – Москва : Ренессанс, 1992. – Т. 1. – С. 10–192. 

189. Карсавин, Л. П. О началах : опыт христианской метафизики / 
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христианство. – Москва : Рус. лит., 1997. – С. 109–110. 
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2003. – 256 с. 
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А. Кимелев. – Москва : Nota Bene, 1998. – 424 с. 

196. Киприан (Керн), архим. Антропология свт. Григория Паламы. 

Православное богословское служение [Электронный ресурс]. – Электрон. 

текст. данные. – Режим доступу: http//www.klikovo.ru/db/book/msg/1185 

(дата обращения: 1.11.2018), свободный 

197. Киприан (Керн), архим. Патрология / Киприан (Керн). –Киев : 
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№ 11. – С. 1395–1419. – (Санкт-Петербургская Православная Духовная 

Академия). – Электрон. версия. – Режим доступа: http://www.xpa-

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/


 

 
 

347 

spb.ru/libr/Kozhevnikov-VA/o-znachenii-podvizhnichestva-11.pdf (дата 

обращения: 1.11.2018), свободный. 

199. Колодний, А. М. Україна в її релігійних виявах : монографія / 
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200. Кондратьев, Н. Д. Основные проблемы экономической 
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Mосква : Наука, 1991. – С. 535–561. 

201. Конотоп, Л. Г. Громадянське суспільство : іст.-філос. і 

релігієзнав. аспекти його осмислення / Л. Г. Конотоп // Державно-

церковні відносини в Україні у контексті сучасного європейського 

досвіду. – Київ : ВІП, 2004. – С. 32–45. 

202. Конотоп, Л. Г. Проблема життя та смерті в історії філософії : 
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Печат. двор, 2005. – С. 67–100. 

204. Конотоп, Л. Г. Історія слов’янської релігійної філософії : 

головні особливості та динаміка руху ідей : навч. посіб. / Л. Г. Конотоп, З. 

В. Швед. – Київ : Літера ЛТД, 2006. – 320 с. 

205. Конотоп, Л. Г. Теоретико-методологічні проблеми 

релігієзнавства : навч. посіб. / Л.Г. Конотоп, К. Ю. Райда, Л. І. Мозговий 
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206. Конотоп, Л. Г. Російська філософія в антропологічному вимірі 

: навч. посіб. / Л. Г. Конотоп, Е. Б. Проценко, З. В. Швед. – Херсон : ЧП 

Кальченко, 2009. – 194 с. 

207. Конотоп, Л. Г. І. Кант і М. Бахтін : проблема модифікації 

свідомості людини / Л. Г. Конотоп // Вісн. Нац. авіаційн. ун-ту. Серія : 

Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1 (21). – С. 9–14. 
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208. Конотоп, Л. Г. Філософсько-релігієзнавчі аспекти 

суб’єктивності / Л. Г. Конотоп // Вісн. Нац. авіаційн. ун-ту. Серія : 

Філософія. Культурологія. – 2007. – № 2 (6). – С. 9. 
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1979. – 48 с. 
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2013. – 560 с. 
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217. Кримський, С.Б. Заклики духовності ХХІ століття : [з циклу 

щоріч. памятних лекцій ім. А. Оленської-Петришин, 2002 р.] / С. Б. 

Кримський. – Київ : КМ Академія, 2003. – 32 с. 

218. Кримський, С. Б. Ікона та світло софійності / С. Б. 

Кримський // Філософ. думка. – 2007. – № 3. – С. 119–127. 

219. Кримський, С. Б. Під сигнатурою Софії / С. Б. Кримський. – 

Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 367 с. 

220. Кримський, С. Б. Цивілізаційний розвиток людства / С. Б. 

Кримський, Ю. В. Павленко. – Київ : Фенікс, 2007. – 316 с. 

221. Крисаченко, В. С. Християнство на теренах України І–ХІ 

століття : свідчення очевидців / В. С. Крисаченко. – Київ : Наук. думка, 

2000. – 486 с. 

222. Кувакин, В. Твой рай и ад. Человечность и бесчеловечность 

человека : философия, психология и стиль мышления гуманизма / B. 

Кувакин. – Москва ; Санкт-Петербург : Алетейя, 1998. – 357 с. 

223. Кудрявцев-Платонов, В. Д. Введение в философию. / В. Д. 

Кудрявцев-Платонов. –Москва : Типогр. М. Г. Волчанинова, 1890. – 66 с. 

224. Кузик, Б. М. Джерело вічності.  Основи православної 

культури / Б. М. Кузик, Л. І. Литвин. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 

2009. – 432 с. 

225. Кураев, А., протодиакон. Дары и анафемы. Что христианство 

принесло в мир? / А. Кураев. – Москва : Никея, Арефа, 2012. – 320 с.  

226. Кураев, А. В. О вере и знании – без антиномий / А. В. 

Кураев // Вопр. философии. – 1992. – № 7 – С. 45–63. 

227. Кураев, А. Традиция. Догмат. Обряд. Апологетические 

очерки / А. Кураев. – Москва : Клин, 1995. – 420 с. 

228. Кэмпбелл, Дж. Тысячеликий герой / Дж. Кэмпбелл ; пер. с 

англ. А. П. Хомик. – Киев ; Москва : Ваклер ; Рефл-бук ; АСТ, 1997. – 384 

с. – (Созвездие мудрости (Astrum Sapientiae)). 
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229. Ларше, Ж.-К. Исцеление психических болезней: Опыт 

христианского Востока первых столетий / Ж.-К. Ларше ; пер. з фр. – 

Москва : Изд-во Сретенского монастыря, 2007. – 226 с. 

230. Ларше, Ж.-К. Преподобный Максим Исповедник – посредник 

между Востоком и Западом / Ж.-К. Ларше ; пер. с фр. – Москва : Изд-во 

Сретенского монастыря, 2004. – 271 с. 

231. Леви-Брюль, Л. Сверхъестественное в первобытном 

мышлении /Л. Леви-Брюль. – Москва : Педагогика-Пресс, 1999. – 608 с. 

(Психология : Классические труды). 

232. Левинас, Э. Путь к Другому / Э. Левинас ; пер. Е. Бахтиной. – 

Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та, 2007. – 240 с. 

233. Леонов, В., прот. Основы православной антропологии / В. 

Леонов. –2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изд-во Москов. Патриархии 

Рус. Православ. Церкви, 2016. – 456 с. 

234. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. 

Леонтьев. – Москва : Политиздат, 1975. – 302 с. 

235. Леонтьев, Д. А. Психология смысла. Природа, строение и 

динамика смысловой реальности / Д. А. Леонтьев. – Москва : Смысл, 

2003. – 487 с. 

236. Леонтьев, К. А. Византизм и славянство / К. А. Леонтьев. – 

Москва : АСТ Хранитель, 576 с. – (Философия. Психология). 

237. Леонтьева, Т. Г. Вера и прогресс: православное сельское 

духовенство России во второй половине XIX – начале XX века / Т. Г. 

Леонтьева. – Москва : Новый Хронограф, 2002. – 256 с. 

238. Лихачев, Д. С. Человек в литературе Древней Руси / Д. С. 

Лихачев // Избранные работы : в 3 т. / Д. С. Лихачев. – Ленинград : 

Худож. лит., 1987. – Т. 3. – С. 5–67. 

239. Лоргус, А., священник. Православная антропология : курс 

лекций / А. Лоргус. – Москва : Граф-Пресс, 2003. – Вып.1. – 216 с. 
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240. Лосев, А. Ф. Античный космос и современная наука / А. Ф. 

Лосев // Бытие – имя – космос. – Москва, 1993. – С. 61–612. 

241. Лосев, А. Ф. Античная мифология в ее историческом 

развитии / А. Ф. Лосев. – Москва, 1957. – 620 с. 

242. Лосев, А. Ф. Страсть к диалектике. Литературные 

размышления философа / А. Ф. Лосев. – Москва : Совет. писатель, 1990. – 

С. 14–67, 68–102. 

243. Лосев, А. Ф. Философско-поэтический символ Софии у Вл. 

Соловьева / А. Ф. Лосев // Страсть к диалектике. – Москва : Сов. 

писатель, 1990. – С. 203–255. 

244. Лосев, А. Ф. Античная литература : учеб. для высш. шк. / А. 

Ф. Лосев ; ред. А. А. Тахо-Годи. – 7-е изд., стер. – Москва : ЧеРо. – [б. м.] 

: Омега-Л, 2008. – 542 с. 

245. Лосский, В. Н. Боговидение / В. Н. Лосский ; пер. с фр. В. А. 

Рещиковой. – Москва : Изд-во АСТ, 2003 ; Golden-ship, 2008. – С. 311–

452. 

246. Лосский, В. Н. Богословие и боговидение : сб. ст. / В. Н. 

Лосский. – Москва : Свято-Владимир. братство, 2000. – 628 с. 

247. Лосский, В. Н. Очерк мистического богословия восточной 

церкви. Догматическое богословие / В. Н. Лосский. – Москва : СЭИ, 

1991. – 149 с. 

248. Лосский, Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. – 

Москва : Прогресс, 1994. – 456 с. 

249. Лотман, Ю. М. Русская литература послепетровской эпохи и 

христианская традиция [Электронный ресурс] / Ю. М. Лотман. – 

Электрон. текст. Данные. – Режим доступу: 

http://www.philology.ru/literature2/lotman-92.htm (дата обращения: 

1.11.2018), свободный. 

250. Лубський, В. Історія релігій : навч. посіб. / В. Лубський, В. 

Козленко, М. Лубська та ін. – Київ : Тандем, 2002. – 640 с. 
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251. Лука, архиепископ. (Войно-Ясенецкий В.Ф.) Дух, душа, тело / 

Лука, архиеп. (Войно-Ясенецкий В.Ф.) – Москва : Православ. Свято-

Тихонов. ин-т, 2000. – 137 с. 

252. Луман, Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях 

современного общества / Н. Луман. – Москва, : Прогресс, 1991. – Вып.1. – 

С. 194–219. 

253. Макарий, архиеп. Харьковский. Православно-догматическое 

богословие / Макарий, архиеп. – Санкт-Петербург, 1868. – Т.1. – С. 16–

461.  

254. Максим Исповедник. Вопросы и недоумения /Максим 

Исповедник. – Москва : Никея, 2010. – 234 с. – (Smaragdos Philocalias). 

255. Максим Исповедник. Письма /Максим Исповедник. – Санкт-

Петербург : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та ; РХГА, 2007. – 240 с. – 

(Византийская Философия\Smaragdos Philocalias). 

256. Максим Исповедник. Главы о любви, 16 // Творения 

преподобного Максима Исповедника. – Кн. 1. – Москва : Мартис, 1993.  – 

С. 109 – С. 112.  

257. Максим Исповедник. Главы о богословии и о 

домостроительстве воплощения Сына Божия / Максим Исповедник // 

Первая сотница, № 50 / пер. А. И. Сидорова. – Москва : Мартис, 1993. – 

С. 200–225. – (Пер. цит. по изд.: «Творения преподобного Максима 

Исповедника». Кн. I). 

258. Максим Исповедник : полемика с оригенизмом и 

моноэнергизмом / Максим Исповедник ; сост.: Г. И. Беневич, Д. С. 

Бирюков, А. М. Шуфрин. – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербург. 

ун-та, 2007. – Т. 1. – 564 с. – (Византийская философия). 

259. Малахов, В. А. Культура и человеческая целостность / В. А. 

Малахов. – Киев : Наук. думка, 1984. 

260. Малахов, B. C. Неудобства с идентичностью / B. C. Малахов // 

Вопр. философии. – 1998. – № 2. – С. 43–53. 
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261. Мамардашвілі, М. К. Картезіанські роздуми / М. К. 

Мамардашвілі. – Київ : Стилос, 2000. – 309 с. 

262. Мамардашвили, М. Лекции о Прусте / М. К. 

Мамардашвили. – Москва : Республика, 1995. – 128 с. 

263. Мантзаридис, Г. Свт. Григорий Палама как учитель 

православной веры / Г. Мантзаридис [Электронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://palama.ru/svt-grigorij-palama (дата обращения: 5.02.2018), 

свободный. – Название с экрана. 

264. Манхейм, К. Христианские ценности и изменения социальной 

среды / Карл Манхейм // Обществ. науки и современность. – 1993. – № 

5. – С. 180–191. 

265. Манхейм, К. Человек и общество в эпоху преобразований / 

Карл Манхейм // Диагноз нашего времени : пер. с нем. и англ. – Москва : 

Юристъ, 1994. – 693 с. 

266. Манхейм, К. Консервативная мысль / Карл Манхейм . 

Диагноз нашего времен / пер. с нем. и англ. – Москва : Юристъ, 1994. – 

693 с. 

267. Мареева, Е. В. Проблема души в классической и 

неклассической философии / Е. В. Мареева. – Москва : Академ. Проект, 

2003. – 400 с. 

268.  Мартыненко, Н. И. Критика православного учения о 

нравственности / Н. И. Мартыненко. – Воронеж : ВГУ, 1973.  – 170 с. 

269. Маслоу, А. Психология Бытия / А. Маслоу. – Киев : Ваклер-

бук, 1998. – 230 с. 

270. Мейендорф, И. Жизнь и труды св. Григория Паламы: 

Введение в изучение / И. Мейендорф. – Москва : Византинороссика, 

1997. – 480 с. – (Науч. альм.). (Subsidia Byzantinorossica). 

271. Мейендорф, И., протопресв. История Церкви и восточно-

христианская мистика / И. Мейендорф ; сост. и общее ред. И. В. 

Мамаладзе. – Москва : Ин-т ДИДИК, 2000. – С. 279–333; (Древо) [576 с.]. 
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272. Мейс, Дж. Україна: матеріалізація привидів /Дж. Мейс. – Київ 

: Кліо, 2016. – 688 с. 

273. Мень, А. История религии : учеб. пособие : в 2 кн. Кн. 1 : В 

поисках Пути, Истины и Жизни / А. Мень. – Москва : ФОРУМ-ИНФРА-

М, 1997. – 216 с. 

274. Мера вещей. Человек в истории европейской мысли : сб. ст. / 

под общ. ред. Г. В. Вдовиной. – Москва : Аквилон, 2015. – Т. V. – 944 с. – 

(Гуманитарные науки в исследованиях и переводах). 

275. Мережковский, Д. С. Иисус Неизвестный / Д. С. 

Мережковский. – Москва : Республика, 1996. – 432 с. 

276. Мережковский, Д. С. Христос и Антихрист / Д. С. 

Мережковский // Собр. соч. : в 4 т. Т. 2 / Д. С. Мережковский. – Москва : 

Правда, 1990. – 765 с. 

277. Мечковская, Н. Б. Язык и религия : лекции по филологии и 

истории религий : пособие для студ. гуманит. вузов / Н. Б. Мечковская. – 

Москва : ФАИР, 1998. – 352 с. 

278. Модест (Стрельбицкий), архиеп. Святой Григорий Палама, 

митрополит Солунский, поборник православного учения о Фаворском 

свете и действиях Божиих. – Киев : б. и., 1860. – С. 24–78. 

279. Морен, Э. Утраченная парадигма: природа человека / Э. 

Морен ; [пер.с фр.] – Киев : КАРМЭ-СИНТО, 1995. – 240 с. 

280. Мунье, Э. Манифест персонализма / Э. Мунье. – Москва 

:Республика, 1999. – 559 с. – (Мыслители ХХ века). 

281. Надтока, Г. М. Православна церква в Україні 1900–1917 

років: соціально-релігійний аспект / Г. М. Надтока. – Київ : Знання, 

1998. – 271 с.  

282. Невский, Д. М. Славянские обряды родового круга. Древняя 

сила предков / Д. М. Невский. – Москва : РИПОЛ классик, 2009. – С. 20–

122. 
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283. Неллас, П. Основы и перспективы православной 

антропологи / Панайотис Неллас ; пер с англ. Н. Б. Ларионова. – Москва : 

Никея, 2011. – 304 с. 

284. Немезий Эмесский. О природе человека / Немезий Ємесский ; 

пер. с гречес. и прилож. Ф. С. Владимирского ; сост., послесл., общая ред. 

М. Л. Хорькова. – Москва : Канон «1» ; РООИ «Реабилитация», 2011. – 

464 с. – (История христианской мысли в памятниках).  

285. Несмелов, В. И. Догматическая система Св. Григория 

Нисского / В. И. Несмелов. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1887. – 652 с. 

286. Несмелов, В. И. Наука о человеке / В. И. Несмелов ; сост., 

предисл., библиогр. М. Н. Белгородского ; отзывы на кн. еп. Антония 

(Храповицкого), Н. А. Бердяева ; послесл. и коммент. протоирея Игоря 

Цветкова. – Казань : Заря-Тан, 1994. – (Репринт. воспроизведение 

изданий 1905, 1906 годов. Т. 1-2). – Т. 1 – 418 ; Т. 2 – 438. – (Духовное 

наследие России). 

287. Николис, Г. Самоорганизация в неравновесных системах / Г. 

Николис, И. Пригожин. – Москва : Мир, 1979. – 567 с. 

288. Никольский, Н. М. История русской церкви / Н. М. 

Никольский. – Москва : Политиздат, 1985. – 448 с. 

289. Никонов, К. И. Критика антропологического обоснования 

религии / К. И. Никонов. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 192 с. 

290. Никонов, К. И. Современная христианская антропология: 

Опыт философского критического анализа / К. И. Никонов. – Москва : 

Изд-во МГУ, 1983. – 184 с. 

291. Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 3 / Ин-т 

философии РАН. – Москва : Мысль, 2010. – С. 589–590. 

292. Новгородцев, П. Сущность русского православного сознания / 

П. Новогородцев ; Православие: Рro et contra / сост. В. Ф. Фёдоров. – 

Санкт-Петербург : Рус. христиан. гуманит. акад., 2012. – С. 307–318. – 

(Русский путь). 
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293. Новиков, М. П. Христианизация Киевской Руси : методол. 

аспект / М. П. Новиков. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 173 с. 

294. Олексюк, В. І. Християнська основа української філософії : 

вибр. тв. / В. І. Олексюк. – Київ : Соборна Україна, 1996. – 236 с.  

295. Олесницкий, М. А. Нравственное богословие или 

христианское учение о нравственности / М. А. Олесницкий. – Київ : Изд-

во Киев. Духов. Акад., 2012. – 121 с. 

296. Олесницкий, М. А. История нравственности и нравственных 

учений. Ч. 1–2 / М. А. Олесницкий. – Киев : Типогр. Корчак-Новицкого, 

1882–1886. – 706 с. 

297. Орлов, А. А. Христология Илария Пектавийского в связи с 

обзором христологических учений II-IV вв. / А. А. Орлов. – Сергиев 

Посад, 1909. – С. 8–946. 

298. Отто, Р. Священное. Об иррациональном в идее 

божественного и его соотношении с рациональным / Р. Отто. – Санкт-

Петербург : Изд-во СПб. ун-та, 2008. – С. 7– 26. 

299. Панас, Г. Евангелие от Иуды / Г. Панас ; пер. с пол. –Москва : 

Радуга, 1987. – 134 с. 

300. Папков, А. А. Упадок православного прихода (XVIII–XIX 

века) / А. А. Папков. – Москва : Т-во типо-литогр. Владимир Чичерин в 

Москве, 1899. – 162 с. 

301. Патерик Києво-Печерський / упор., адапт. укр. мовою, 

додатки, приміт. Ірини Жиленко ; відп. ред. В. М. Колпакова. – 2-ге вид. – 

Київ : Вид-во КПЛ, 2001. – 348 с.  

302. Пивоваров, Д. В. Философия религии / Д. В. Пивоваров. – 

Москва : Академ. Проект ; Екатеринбург : Делов. кн., 2006. – 640с. – 

(Gaudeamus). 

303. Плеснер, Х. Ступени органического и человек : введение в 

філософ. антропологию / Х. Плеснер ; пер. с нем. – Москва : Рос. полит. 

энциклопедия (РОССПЭН), 2004. – 368 с. – (Книга света). 
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304. Поздеевский Феодор, архиеп. Смысл христианского подвига. 

Жизнеописание / архиепископ Феодор (Поздеевский) : Избр. тр. / 

архиепископ Феодор (Поздеевский). – [Б. м.] : Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2000. – С. 47–137. 

305. Позов (Позидис), А. С. Логос – Медитация древней Церкви: 

Умное делание / А. С. Позов (Позидис). – Мюнхен : Т-о зарубеж. 

писателей, 1964. – 163 с.  

306. Позов (Позидис), А. С. Метафизика Пушкина / А. С. Позов 

(Позидис). – Мадрид, 1967. – 235 с. ; 2–е изд. – Москва : Наследие, 

1998. – 313 с.  

307. Позов (Позидис), А. С. Основы древнецерковной 

антропологи. Т. 1 : Сын Человеческий / А. С. Позов (Позидис). –Мадрид, 

1965. – 421с. ; Т. 2 : Апокатастасис / А. С. Позов (Позидис). – Мадрид, 

1966. – 350 с. ; Т. 3 : б.н. / А. С. Позов (Позидис). – Штутгарт, 1976. –169 

с.  

308. Позов (Позидис), А. С. Основы христианской философии. Ч. 1 

: Теория познания (Гносеология / А. С. Позов (Позидис). – Мадрид, 

1970. – 341 с. ; Ч. 2 : Диалектика / А. С. Позов (Позидис). – Мадрид, 

1970. – 205 с. ; Ч. 3 : Метафизика / А. С. Позов (Позидис). – Мадрид, 

1972. – 422 с.  

309. Позов (Позидис), А. С. Богочеловек : Мистика христианства / 

А. С. Позов (Позидис). – Мадрид, 1974. – 384 с.  

310. Позов (Позидис), А. С. Метафизика Лермонтова. / А. С. Позов 

(Позидис). – Мадрид, 1975. – 202 с. ; Позов (Позидис), А. С. Путь к 

истине и жизни / А. С. Позов (Позидис). – Штутгарт, 1977. – 190 с.  

311. Позов (Позидис), А. С. Аскетика и мистика / А. С. Позов 

(Позидис). – Штутгарт, 1978. – 259 с. ; Позов (Позидис), А. С. 

Лирический мистицизм Блока / А. С. Позов (Позидис). – Штутгарт, 

1978. – 32 с.  
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312. Позов (Позидис), А. С. Религия и философия : Крит. сб. / А. С. 

Позов (Позидис). – Штутгарт, 1979. – 130 с. 

313. Пономарев, П. Догматические основы христианского 

аскетизма по творениям восточных писателей-аскетов IV века (с 

введением истории подвижничества вообще и христианского в частности 

до III века включительно) / П. Пономарев. – Казань : Типо-литогр. Имп. 

Ун-та, 1899. – 211 с. 

314. Попов, М. В. Аксіологія і медицина : (проблема цінностей і 

медицина) / М. В.Попов. – Київ : ПАРАПАН, 2003. – 284 с. 

315. Попов, М. В. Філософія релігії : навч. посіб. для вузів III–IV 

рівнів акредитації / М. В. Попов. – Київ : Асканія, 2007. – 314 с. 

316. Попович, М. В. Раціональність і виміри людського буття / М. 

В. Попович. – Київ : Фара, 1997. – 290 с. 

317. Поспеловский, Д. В. Православная церковь в истории Руси, 

России и СССР /Д. В. Поспеловский. – Москва : Библейско-Богослов. ин-

т св. апостола Андрея, 1996. – 408 с.  

318. Поспеловский, Д. В. Русская православная церковь в XX веке 

/Д. В. Поспеловский. – Москва : Республика, 1995. – 306 с. 

319. Потебня, А. А. Слово и миф / А. А. Потебня. – Москва : 

Правда, 1989. – 623 с. 

320. Православная Богословская энциклопедия, или Богословский 

энциклопедический словарь. Т. 1–12. – Петроград : Тип. А. П. Лопухина, 

1900–1911. – Т. IV. – 1903. – 620 с. 

321. Преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский / сост. 

иеромонах Герман (Чекунов). – Москва : Рус. издат. центр ; Иосифо-

Волоцкий ставропигиал. муж. монастырь, 2011. – 320 с. 

322. Пригожин, И. Время, хаос, квант: к решению парадокса 

времени / И. Пригожин, И. Стенгерс. – Мсква : Комкнига, 2005. – 232 с. 
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323. Проективный философский словарь : новые термины и 

понятия / под ред. Г. Л. Тульчинского, М. Н. Эпштейна. – Санкт-

Петербург : Алетейя, 2003. – 512 с. 

324. Прохоров, Г. М. Прение Григория Паламы «с хионы и турки» 

и проблема «жидовская мудрствующих» / Г. М. Прохоров // ТОДРЛ. – 

1972.  – T. 27. – С. 329–369. 

325. Психологический лексикон : энцикл. словарь : в 6 т. Т. 3 : 

Психология развития / под общ. ред. А. В. Петровского ; ред.-сост. Л. А. 

Карпенко. – Москва : Per Se ; Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 175 с.  

326. Радлов, Э. Л. Очерк истории русской философии / Э. Л. 

Радлов. – [Б. м.] : Adamant Media Corporation, 2001. – 122 с.  

327. Райда, К. Ю. Екзистенціфльна філософія. Традиція і 

перспективи / К. Ю. Райда. – Київ : ПАРАПАН, 2009. – 328 с. 

328. Ребкало, В. А. Традиционализм и модернизм в современной 

православно-богословской концепции человека : дисс. на соиск. ст. канд. 

филос. наук / В. А. Ребкало. – Киев, 1979. – 201 с. 

329. Религиозная антропология и антропология религии : сб. ст. в 

честь 75-летия засл. проф. МГУ им. М. В. Ломоносова К. И. Никонова / 

[под ред.: Д. С. Дамте, В. В. Барашкова]. – Москва : Маска, 2013. – 259 с. 

330. Ренан, Э. Жизнь Исуса / Э. Ренан ; [пер. с фр.]. – Москва : 

Амрита-Русь, 2004. – 224 с. 

331. Реутин, М. Ю. «Христианский неоплатонізм» XIV века : 

Опыт сравнительного изучения богословских доктрин Иоанна Экхарта и 

Григория Паламы ; Парижские диспутации Иоанна Экхарта / М. Ю. 

Реутин. – Москва : РГГУ, 2011. – 250 с. – (Библиотека «Arbor Mundi»). 

332. Рубинштейн, С. Проблемы общей психологии / С. 

Рубинштейн. – Москва : Педагогика, 1973. – С. 135–385. 

333. Русское православие : вехи истории / науч. ред. А. И. 

Клибанов. – Москва :Наука, 1989. – 719 с. 
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334. Саган, О. Н. Вселенське православ’я : суть, історія, сучасний 

стан / О. Н. Саган. – Київ : Світ Знань, 2004. – 910 с. 

335. Саган, О. Н. Національні прояви православ’я : український 

аспект / О. Н. Саган. – Київ : Світ Знань, 2001. – 255 с. 

336. Саух, П. Ю. Православ’я: український вимір : навч. посіб. / П. 

Ю. Саух. – Київ : Кондор, 2004. – 384 с. – Бібліогр.: с. 378–381. 

337. Симеон Новый Богослов. Деятельные и богословские главы / 

Симеон Новый Богослов // Добротолюбие. – Москва : Артос-Медиа, 

2013. – Т. 5. – С. 40–67. 

338. Словарь психолога-практика / сост. С. Ю. Головин. – Минск : 

Харвест, 2001. – С. 756. [971 с.] (Библиотека практической психологии). 

339. Собольникова, Е. Л. Специфика рационального в 

мистическом опыте : автореф. дисс. канд. филос. наук / Е. Л. 

Собольникова. – Омск, 2000. – 22 с. 

340. Соколов, И. И. Святой Григорий Палама, архиепископ 

Фессалоникийский, его труды и учение об исихии : по поводу исслед. Г. 

Х. Папамихаила… / И. И.Соколов. – ЖМНП. – 1913. – № 4. – С. 378– 393 

; № 5. – С. 159–186 ; № 6. – С. 409–429 ; № 7. – С. 114–139.  

341. Соловій, Р. О. Феномен Виникаючої церкви у контексті 

теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному 

протестантизмі / Р. О. Соловій. – Київ : Дух i Лiтера, 2016. – 352 с. 

342. Соловьев, В. С. Духовные основы жизни / В. С. Соловьев. – 

Брюссель, 1982. – 145 с. 

343. Соловьев, В. С. Оправдание добра / В. С. Соловьев // 

Сочинения : в 2 т. / В. С. Соловьев. – Москва, 1988. – Т. 1. – С. 47–548. 

344. Соловьев, В. С. София. Начала вселенского учения / В. С. 

Соловьев // Логос. – 1997. – № 3. – С. 171–199 ; №4. – С. 275–296 ; №5. – 

С. 145–168. 

345. Соловьев, В. С. Чтения о Богочеловечестве / В. С. Соловьев // 

Чтения о Богочеловечестве ; Статьи ; Стихотворения и поэма ; Из «Трёх 
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разговоров…» : краткая повесть об Антихристе / сост. и примеч. А. Б. 

Муратова. – Санкт-Петербург : Худож. лит., 1994. – 528 с.  

346. Соловьев, В. С. Россия и Вселенская церковь. / В. С. 

Соловьев. – Москва : Фабула, 1991. – 448 с. 

347. Сонни, А. А. Михаил Акоминат, автор «Олицетворения», 

приписываемого Григорию Паламе / А. А. Сонни // Визант. обозр. Юрьев, 

1915. – Т. 1. – С. 104 –116. 

348. Сорель, Ж. Размышления о насилии / Жорж Сорель ; пер. с 

фр. под ред. В. М. Фриче. – Москва : Красанд, 2011. – 168 с. 

349. Сорокин, П. А. Социальная и культурная мобильность / П. А. 

Сорокин // Человек. Цивилизация. Общество. – Москва : Политиздат, 

1992. – С. 297–424. 

350. Социологическая энциклопедия : в 2 т. / Национальный 

общественно-научный фонд ; руководитель науч. проекта Г. Ю. Семигин 

; гл. ред. В. Н. Иванов. – Москва : Мысль, 2003. – С. 701 [863 с.] 

351. Степовик, Д. В. Релігії світу /Д. В. Степовик. – Київ : 

Бібліотека українця, 1993. – 112 с. 

352. Стецюк, Р. В. Методологические аспекты исследования 

православной антропологи / Р. В. Стецюк // Антропологические 

измерения философских исследований. – 2012. – № 2. – С. 84–90. 

353. Субири, К. Вокруг проблемы Бога / К. Субири // Человек. –

2002. – № 5. – С. 118–128. 

354. Субири, К. Пять лекций по философии / К. Субири. – Москва 

: Ин-т философии, теологии и истории Св. Фомы, 2007. – 200 с. – 

(Bibliotheca Ignatiana. Богословие, Духовность, Наука). 

355. Табачковский, В. Г. Человеческое мироотношение: данность 

или проблема? / В. Г. Табачковский ; НАН Украины, Ин-т философии. – 

Київ : Наук. думка, 1993. – 175 с. 

356. Тареев, М. М. Краткое изложение системы моего богословия / 

М. М. Тареев // Богослов. вест. – 1917 (Mосква). – № 8/9. – С. 257 – 268. 
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357. Тареев, М. М. Новое богословие / М. М. Тареев. – Богослов. 

вестн. – Москва, I9I7. – С. 168 – 224. 

358. Тареев, М. М. Философия жизни (I89I–I9I6) / М. М. Тареев. – 

Сергиев Посад :Свято-Троицкая лавра, I9I6. – 302 с. 

359. Тареев, М. М. Христианская философия / М. М. Тареев. – 

Петроград : Типогр. Издат. Комис. Моск. Совета Солд. Деп., 1917. – С. 

54–111. 

360. Тареев, М. М. Церковь и богословие / М. М. Тареев. – 

Богослов. вестн. – 1917 (Москва). – № 10/12. – С. 301–322. 

361. Тиллих, П. Избранное. Теология культуры / Пауль Тиллих. – 

Москва : Юристъ, 1995. – 380 с. 

362. Тишнер, Ю. С. Избранное. Мышление в категориях 

ценности / Ю. С. Тишнер. – Москва : Рос. полит. энциклопедия, 2005. – Т. 

1. – С. 15–120. 

363. Творения преподобного Иоанна Дамаскина : 

Христологические и полемические трактаты ; Слова на Богородичные 

праздники / Иоанн Дамаскин. – Москва, 1997. – С. 10–117. 

364. Тихомиров, Л. А. Личность, общество и церков : зб. ст. / Л. А. 

Тихомиров. – Минск : Изд-во Белорус. Экзархата, 2010. – 480 с. 

365. Тишнер, Ю. Избранное : в 2 т. Т. 2 / Юзеф Тишнер ; пер. с 

пол. Е. С. Твердисловой. – Москва : РОССПЭН, 2005. – С. 326–476. 

366. Толмачев, А. В. Порча в славянской магии / А. В. Толмачев 

[Электронний ресурс]. – Электрон. текст. данные. – Режим дступа: 

www.rulit.me/.../tolmachev.../porcha-v-slavyanskoj-magii-download-free-

126715.html (дата обращения: 24.01.2017), свободный. – Название с 

экрана. 

367. Торчинов, Е. А. Религии мира. Опыт запредельного: 

психотехника и трансперсональные состояния / Е. А. Торчинов. – Санкт-

Петербург : Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. – 384 с. – 

(Orientalia). 
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368. Унамуно де, М. О трагическом чувстве жизни у людей и 

народов ; Агония христианства / Мигель Унамуно де ; пер. с исп., вступ. 

ст. и коммент. Е. В. Гараджа. – Київ : Символ, 1997 . – 414 с. – (Книги 

века). 

369. Фаулз, Дж. Арістос / Джон Арістос Фаулз ; пер. з англ. В. 

Мельник. – Вінниця : Тезис, 2003. – 340 с. 

370. Февр, Л. Цивилизация: эволюция слова и группы идей ; Бои за 

историю / Л. Февр ; коммент. А. А. Бобович, А. Я. Гуревич. – АН СССР. – 

Москва : Наука, 1991. – С. 239–281. – 629 с. – (Памятники исторической 

мысли). 

371. Федоров, Н. Ф. Философия общего дела / Н. Ф. Федоров. – 

Москва : Мысль, 1982. – 711 с. – (Философское наследие). 

372. Федоров, Н. Ф. Предисловие к «Сказанию о построении 

обыденного храма в Вологде» / Н. Ф. Федоров // Чтения в Императорском 

обществе истории и древностей российских при Московском 

университете. – Москва, 1893. – Кн. 3 (т. 166). Отд. от. – Републикация: 

Философия общего дела. – Т. I. Верный, 1906. – С. 650 – 655. 

373. Федоров, Н. Ф. О доставлении сведений, касающихся 

обыденных церквей и жизни преп. Сергия Радонежского / Н. Ф. 

Федоров // Чтения в Императорском обществе истории и древностей 

Российских. – Москва, 1894. – Кн. 4. – Републиковано : см.: Федоров, Н. 

Ф. Собр. соч. : в 4 т. / Н. Ф. Федоров. – Москва, 1997. – Т. 3. – С. 608.  

374. Федоров, Н. Ф. Обыденные церкви на Руси / Н. Ф. Федоров. – 

Рус. архив. –1894. – № 11. – С. 448–453.  

375. Федоров, Н. Ф. Знание популярное, энциклопедическое, 

мнимое, и знание действительное: переход от мнимого знания к знанию 

действительному / Н. Ф. Федоров. – Дон. – 1896. – 29 окт. (№ 122). – 

Републикация: Философия общего дела. – Т. 1. – С. 681–684.  

376. Федоров, Н. Ф. Предисловие к изданию письма Ф. М. 

Достоевского / Н. Ф. Федоров. – Дон. – 1897. – 20 июля (№ 80). – 
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Републикация : Вселенское дело. Памяти Н. Ф. Федорова. 1903-1913. – 

Одесса, 1914. – Вып. 1. – С. 24–30 ; Федоров, Н. Ф. Кончилась ли 

всемирная история? / Н. Ф. Федоров // Рус. архив. – 1900. – № 9/12 (Кн. 

3). – С. 289–291.  

377. Федоров, Н. Ф. Чему научает древний христианский памятник 

в Китае? / Н. Ф. Федоров // Рус. архив. – 1901. – № 3. – С. 631–637. 

378. Федоров, Н. Ф. Из посмертных рукописей Н. Ф. Федорова / Н. 

Ф. Федоров // Путь. – 1929. – № 18. – С. 3–24. 

379. Федоров, Н. Ф. Что такое добро? / Н. Ф. Федоров // Путь. – 

1933. – № 40. – С. 3–15. 

380. Федоров, Н. Ф. «Фауст» Гете и народная легенда о Фаусте / Н. 

Ф. Федоров. – Моска, 1977. – С. 315–336. 

381. Федоров, Н. Ф. Ни эгоизм, ни альтруизм, а юродство ; Живое 

и мертвое восприятие истории ; Из последних рукописей Н. Ф. 

Федорова / Н. Ф. Федоров // Север. – 1989. – № 2. – С. 118–121. 

382. Федоров, Н. Ф. Из заметок и писем о преп. Сергии / Н. Ф. 

Федоров // Рус. возрождение (Нью-Йорк). – 1992. – № 58/59. – С. 28–49. 

383. Федотов, Г. П. Абеляр / Г. П. Федотов. – Петербург : Изд-во 

Брокгауз и Эфрон, 1924. – 157 с.  

384. Федотов, Г.П. Святые Древней Руси / Г. П. Федотов ; 

предисл.: Д. С. Лихачева, А. В. Меня ; коммент. С. С. Бычкова. – Москва : 

Москов. рабочий, 1991. – 265 с. 

385. Федотов, Г. П. Святой Филипп, митрополит Московский. 

Приложение: Житие и подвиг Филиппа, митрополита Московского и всей 

России / Г. П. Федотов // Собр. соч. : в 12 т. Т. 3 / Г. П. Федотов ; сост., 

примеч., пер. С. С. Бычков. – Москва, 2000. – 251 с. 

386. Федотов, Г. П. Стихи духовные : (рус. нар. вера по духов. 

стихам) /. – Москва : Прогресс ; Гнозис, 1991. – 190 с. 

387. Федотов, Г. П. Русская религиозность / Г. П. Федотов // Собр. 

соч. : в 12 т. / Г. П. Федотов. – Москва, 2001. – Т. 10 : Русская 
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религиозность. Ч. 1 : Христианство Киевской. Руси. X–XIII вв. – С. 348–

349.  

388. Федотов, Г. П. Собр. соч. : в 12 т. Т. 11 : Русская 

религиозность. Ч. II. Средние века. XIII–XV вв. / Г. П. Федотов ; примеч. 

С. С. Бычков. – Москва : Мартис, 2004. – 367 с. 

389.  Федотов, Г. П. Канонизация Святого Владимира / Г. П. 

Федотов // Владимирский сб. : в память 950-летия Крещения Руси (988–

1938). – Белград, 1938. – С. 188–196. 

390. Федотов, Г. П. Мать-земля. К религиозной космологии 

русского народа / Г. П. Федотов // Путь. – 1935. – № 46 (янв.-март). – С. 

3–18. 

391. Федотов,Г. П. Об Антихристовом добре / Г. П. Федотов // 

Антихрист : Антология. – Москва : Прогресс,1995. – С. 237–250. 

392. Федотов, Г. П. Основы христианской демократии / Г. П. 

Федотов. – Новый Град (Париж), 1934. – №8. – С. 3–14. 

393. Федотов Г. П. Оттуда / Г. П. Федотов // Новая Россия 

(Париж), 1936. – № 11. – С. 6–7. 

394. Федотов, Г. П. Православие и историческая критика / Г. П. 

Федотов // Вопр.  философии. – 1990. – № 8. – С. 116–153. 

395. Федотов, Г. П. Православный нигилизм или православная 

культура? / Г. П. Федотов // Вестн. РСХД (Париж). – 1930. – №2. – С. 14–

16. 

396. Федотов, Г. П. Рождение свободы / Г. П. Федотов // Новый 

мир. – 1989. – № 4. – С. 218–239. 

397. Федотов, Г. П. Россия, Европа и мы / Г. П. Федотов // Сб. ст. 

(1930–1932). – Париж : YMCA-PRESS, 1974. – 320  с. 

398. Федотов, Г. П. Русская духовная культура и революция / Г. П. 

Федотов // Знамя России (Прага). – 1935. – № 6. – С. 2–7. 

399. Федотов, Г. П. Святой Филипп, митрополит Московский / Г. 

П. Федотов. – Москва : Мысль, 1981. – 118 с. 
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400. Фейербах, Л. Лекции о сущности религии / Л. Фейербах. – 

Избр. філософ. Произведения : в 2 т. Т. 2. – Москва : Политиздат, 1955. – 

856 с. 

401. Феодорит Кирский. Поучительные слова о промысле / 

Феодорит Кирский ; пер. Н. Малинина. – Москва : Изд-во Моск. духов. 

акад., 1784. – 271 с. 

402. Феодорит Кирский. Краткое изложение божественных 

догматов / Феодорит Кирский. – Санкт-Петербург : Санкт-Петерб. 

духовная акад., 1844. – 137 с. 

403. Феодорит Кирский. Церковная история. / Феодорит 

Кирский. – Переизд. с примеч. М. А. Тимофеева. – Москва : Росспэн, 

1993. – 240 с. 

404. Феодорит Кирский. История боголюбцев, или Повествование 

о святых подвижниках / Феодорит Кирский. – Москва : Росспэн, 1996. – 

233 с. 

405. Феофан Затворник, свт. Что есть духовная жизнь и как на неё 

настроиться : Письма святителя Феофана Затворника / Феофан 

Затворник. – Москва: Москов. Подворье Св.-Троицкой Сергиевой Лавры, 

1997. – 256 с. 

406. Феофан Затворник, святитель. Вышенский. Добротолюбие.-

Т.5./Феофан Затворник. – Москва : Православный паломник, 1998. – 576 

с.  

407. Феофан Затворник, святитель. О Православии / Феофан 

Затворник. – Минск : Лучи Софии, 2003. – 272 с. 

408. Феофан Затворник, святитель. Основы православного 

воспитания / Феофан Затворник. – Москва : Сибир. благозвонница, 

2009. – 91 с. 

409. Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению / Феофан 

Затворник. – Москва : Благовест, 2001. – 364 с. 
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410. Филипович, Л. Місце і роль релігії в процесах 

етнонаціональної ідентифікації / Л. Филипович // Укр. релігієзнавство. – 

1999. – № 12. – С. 82–93. 

411. Флоренский, П. А. Предполагаемое государственное 

устройство в будущем / П. А. Флоренский. – Москва : Городец, 2009. – 

205 с. 

412. Флоровский, Г. В. Восточные отцы IV века. / Г. В. 

Флоровский. – Париж : YMCA-Пресс, 1931. – С. 160. 

413. Флоровский, Г. В. Пути русского богословия / Г. В. 

Флоровский ; отв. ред. О. Платонов. – Москва : Ин-т рус. цивилизации, 

2009. – 848 с. 

414. Фомічова, В. М. Інтерсуб’єктивна реальність : препрезентація 

соціально-релігійних аспектів у свідомості людини / В. М. Фомічова : 

монографія. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 383 с. 

415. Франк, С. Л. Смысл жизни / С. Л. Франк // Духовные основы 

жизни. – Москва : Правда, 1992. – С. 147–216. 

416. Франк, С. Л. Непостижимое : Онтологическое введение в 

философию религии / С. Л. Франк. – Москва : Правда, 1990. – С. 183–560. 

417. Франк, С. Л. С нами Бог / С. Л. Франк. – Москва : АСТ, 

2003. – 752 с. –(Philosophy). 

418. Франк, С. Реальность и человек: Метафизика человеческого 

бытия / С. Л. Франк. – Москва, 2007. – С. 56–228. 

419. Фромм, Э. Человек для себя : Исследование психологических 

проблем этики / Э. Фромм. – Минск : Коллегиум, 1992. – 253 с. 

420. Фуко, М. Забота о себе / М. Фуко // История сексуальности. – 

Киев, 1998. – Т. З. – С. 28–87. 

421. Хайдеггер, М. Положение об основании / М. Хайдеггер. – 

Санкт-Петербург : Алетейя, 1999. – 292 с. 

422. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. – 

Москва : Изд-во АСТ, 2003. – 603, [5] с. 
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423. Харьковщенко, Є. А. Софійність київського християнства / Є. 

А. Харьковщенко. – Київ : Наук. думка, 2003. – 223 с. 

424. Харьковщенко, Є. А. Християнство в Україні : курс лекцій : 

навч. посіб. / Є. А. Харьковщенко, Ю. Є. Харьковщенко ; Білоцерків. 

держ. аграр. ун-т. – Біла Церква : БДАУ, 2005. – 202 с. 

425. Холл, К. Теории личности / К. Холл, Г. Линдсей. – Москва : 

Прогресс, 1997. – 606 с. 

426. Хомяков, А. С. Хомяков и Гоголь [Электронний ресурс] : 

церковь одна / А. С. Хомяков. – Электрон. текст. данные. – Режим 

доступа: http://www.ioannp.ru/publications/ 419757 (дата обращения: 

12.11.2018), свободный. – Название с экрана. 

427. Хоружий, С. С. Антропологические следствия энергийной 

онтологии православья / С. С. Хоружий // Выступление на 10 

Рождественских чтениях, 2002. 

428. Хоружий, С. С. Диптих безмолвия : аскетическое учение о 

человеке в богословском и философском освещении / С. С. Хоружий. – 

Москва : Центр психологии и психотерапии, 1991.  – 136 с. – (Написан в 

1978 г.). 

429. Хоружий, С. С. Дискурсы внутреннего и внешнего в 

практиках себя / С. С. Хоружий // Москов. психотерапевт. журн. – 2003. – 

№ 3. – С. 5–25. 

430. Хоружий, С. С. К феноменологии аскезы / С. С. Хоружий. – 

Москва : Изд-во гуманит. лит., 1998. – 352 с. 

431. Хоружий, С. С. Православно-аскетическая антропология и 

кризис современного человека / С. С. Хоружий // Православное учение о 

человеке : избр. ст. – Москва ; Клин : Христианская жизнь, 2004. – С. 

160–162.  

432. Чертков, А. Б. Критика философских основ православия / А. 

Б. Чертков. – Москва : Знание, 1978. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, 

технике. Научный атеизм, № 6). 
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433. Чертков, А. Б. Православная философия и современность : 

(критич. анализ «Метафизики всеединства» и ее роль в идеологии 

современ. православия) /А. Б. Чертков. – Рига : Авотс, 1989. – 364 с.  

434. Чижевський, Д. Нариси з історії філософії на Україні / Д. 

Чижевський. – Нью-Йорк, 1991. – 175 с. – (Накладом Ради оборони і 

допомоги Україні Укр. Конгресов. ком. Америки). 

435. Чорноморець, Ю. П. Візантійський неоплатонізм від Діонісія 

Ареопагіта до Геннадія Схоларія / Ю. П. Чорноморець. – Київ : Дух і 

Літера, 2010. – 568 с. 

436. Чуковенков, Ю. А. Предмет, структура и метод цравославной 

антропологи / Ю. А. Чуковенков // Вопр. науч. атеизма. –. – Москва, 

1988. – Вып. 37. – С. 252–270. 

437. Чумаченко, Б. М. Вступ до культури античності. Стародавня 

Греція : навч. посіб. / Б. М. Чумаченко. – Київ : КМ Академія, 2003. – 100 

с.  

438. Шапошников, Л. Е. Социально-философские взгляды М. М. 

Тареева и современное православное богословие /Л. Е. Шапошников // 

Философ. науки. – 1982. – № 3. – С. 123–131. 

439. Швейцер, А. Мистика апостола Павла / А. Швейцер // 

Благоговение перед жизнью / пер. с нем. ; общ. ред. А. А. Гусейнова, М. 

Г. Селезнева. – Москва : Прогресс, 1992. – С. 241–490. 

440. Шевченко, В. М. Словник-довідник з релігієзнавства / В. М. 

Шевченко. – Київ : Наук. думка, 2004. – 560 с. – (Словники України). 

441. Шелер, М. Положение человека в Космосе / пер. А. Ф. 

Филиппова, М. Шелер // Проблема человека в западной философии : 

переводы / сост., послесл. П. С. Гуревича ; общ. ред. Ю. Н. Попова. – 

Москва, 1988. – С. 31–95. 

442. Шелер, М. О феномене трагического / М. Шелер. // Проблемы 

онтологии в современной буржуазной философии / отв. ред. Т. А. 

Кузьмина. – Рига, 1988. – С. 298–317.  
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443. Шелер, М. Человек и история / М. Шелер // THESIS : Теория 

и история экономических и социальных институтов и систем. – 1993. – Т. 

1, № 3. – С. 132–154. 

444. Шелер, М. Ordo amoris / М. Шелер // Трактаты о любви / РАН, 
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