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Для релігієзнавства дисертація Олександра Марчука актуальна з кількох 

причин. По-перше, вона суттєво поглиблює наші знання православної традиції, 

яка століттями справляла визначальний вплив на українську духовну культуру. 

По-друге, ця робота дозволяє українським релігієзнавцями віднайти нові спільні 

елементи у світській та релігійній духовних культурах. По-третє, у дисертації 

аналізуються такі нові напрямки у сучасній теології як «терапевтична теологія», 

«агіотерапія», «християнська психотерапія». 

Відразу зазначимо, концепції духовного здоров'я та відповідні духовні 

практики активно розвивалися в історії європейської думки починаючи з 

часів античності. Сьогодні ці теорії та практики активно вивчаються у 

сучасній гуманітарній науці та філософії. Французький дослідник Пьєр Адо у 

своїх численних публікаціях досліджував духовні вправи в античній 

філософії та культурі в цілому. Результати цих досліджень вплинули на цикл 

лекцій Мішеля Фуко «Герменевтика суб'єкта». Ці праці викликали хвилю 

зацікавлення тематикою духовних вправ, спрямованих на «терапію душі», на 

досягнення стану духовного здоров'я. Особливий інтерес існував до 

відповідних теорій та практик стоїків. Але в цілому вся антична філософська 

культура почала тлумачитися як певні духовні вправи, і під цим кутом зору 

написана праця Пьєра Адо «Що таке антична філософія?». Звісно, що такі 

студії не могли не вплинути на герменевтику текстів грецької патристики. 

Почали з'являтися окремі роботи, присвячені вивченню стратегій досягнення 

духовного здоров'я в теорії та практиці мислителів патристики. Виявилося, 

що таке нове прочитання аскетики як «терапії душі» може виявити тему 

оздоровлення як центральну для антропології грецької патристики. 
і 



Однак, за минулі кілька десятиліть пошуків так і не було створено 

цілісного дослідження, присвяченого концепції духовного здоров'я в 

антропології грецької патристики. Така ситуація стала певним викликом для 

дослідників середньовічної теології, оскільки антична «терапія душі» була 

системно дослідження у праці Річарда Сорабджі «Емоції та мир душі», 

виданої в Оксфорді 2000 року (Sorabji R. Emotion and the Peace of Mind: From 

Stoic Agitation to Christian Temptation. - Oxford: Oxford University Press, 2000. 

- ). У цій книзі було показане центральне значення для античної концепції 

духовного здоров'я саме стоїчної теорії та практики. Також Річард Сорабджі 

показав основні лінії впливу стоїчної терапії душі, яка була найбільш 

популярною у пізній античності, на формування християнської концепції 

духовного здоров'я. А саме, він розглянув як приклади вплив стоїчної терапії 

душі на становлення відповідних теорій у Оригена, Свагрія та Августина (с. 

343-417 вказаної праці). Можна сказати, що це було лише постановкою 

проблеми, оскільки охоплювало лише кілька каналів впливу на християнські 

теорії та практики духовного оздоровлення. 

Слід сказати, що дисертаційна робота Олександра Марчука актуальна 

сьогодні не лише через зацікавлення сучасної гуманітаристики у вивченні 

античних та середньовічних європейських теорій та практик духовного 

оздоровлення. Сучасна теологія, намагаючись впливати на суспільство, все 

більше залучає до власного дискурсу проблематику психології. І слід сказати, 

що робить це доволі ефективно. Віруючі, особливо молодь, цікавиться 

конфесійними різновидами християнської психології, консультування, 

психотерапії. Сьогодні в Україні, в умовах війни на Сході, зростає інтерес до 

навчальних програм із християнського психологічного консультування. 

Нікого не дивує те, що православна, католицька, і навіть протестантська 

психологія та психотерапія - це цілий релігійно-гуманітарний дискурс вже не 

лише за кордоном, але й в Україні. Активний розвиток конфесійних 

різновидів християнської психології та психотерапії потребує певного 

теоретичного осмислення у межах теології. Це стало причиною розвитку 
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цілого напрямку в сучасній католицькій та православній теологіях, який 

набув назви «терапевтична теологія». Слід відразу відмітити, що теологи 

швидко вийшли за межі лише психологічної та психотерапевтичної 

проблематики, почали активно досліджувати суміжні проблеми, виробляючи 

сучасну антропологію здоров'я. При цьому людина розглядається як 

душевно-тілесна єдність, здоров'я якої залежить не лише від мирного 

налаштування її розуму та емоцій, але і від численних психологічних та 

соматичних факторів, від влаштування її життєвого світу, від її спілкування з 

соціальним середовищем - від родини і церковної громади до цілого соціуму. 

Виявилося, що сьогодні неефективним є психологічне лікування окремої 

особистості, яке б не включало у себе стратегію нормалізації відносин у 

малих соціальних групах, які є середовищем її безпосереднього спілкування. 

Також було наново відкрите значення церковних практик залучення усіх 

відчуттів людини до духовного пізнання під час культових дій. Виявилося, 

що навіть участь людської соматики у молитві є дійсно важливою складовою 

стратегій терапії душі, які пропонуються традиційним християнством. Таким 

чином, розвиток сучасної «терапевтичної теології» поставив питання про 

використання потенціалу патристичних теорій та практик оздоровлення. 

Завдання, які поставив перед собою дисертант, багато у чому є 

новаторськими, але при цьому він був досить традиційним у виборі 

релігієзнавчого інструментарію. О.Марчук визнає, що метою дисертації є 

комплексна філософсько-релігієзнавча реконструкція вчення мислителів східної 

патристики про духовне здоров'я людини як цілісної системи антропологічних 

ідей, виявлення впливу патристичної антропології здоров'я на сучасну 

католицьку і православну теологію. Відразу зазначимо, що дисертант справився 

із завданням реконструкції концепції духовного здоров'я, яка була створена 

мислителями грецької патристики у межах їх антропологічних вчень. А вивчення 

сучасної «терапевтичної теології» робить роботу надзвичайно актуальною для 

релігієзнавства. Після всього сказаного нами щодо вивчення у сучасній 

гуманітарній науці теорій та практик духовного оздоровлення античності та 
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середньовіччя, не викликає подиву той факт, що самі теологи, які творять 

сучасну терапевтичну теологію, надзвичайно відкриті до впливу концепції 

духовного здоров'я антропології східної патристики. 

За самим своїм походженням антропологія грецької патристики була 

синтезом біблійних уявлень про людину із тими антропологічними теоріями, 

які були впливовими в античній філософії. Платонізм, аристотелізм, стоїцизм 

і неоплатонізм вплинули на антропологію східної патристики найбільше. Не 

дивно, що для аналізу концепції духовного здоров'я антропології східної 

патристики автор був змушений фактично розширити релігієзнавчий 

методологічний інструментарій тими методами, які звичайно застосовуються 

в історико-філософському дискурсі. І серед них чільне місце займає 

«реконструкція», яка, мусимо це визнати, Олександру Марчуку цілком 

вдалася. Цій реконструкції присвячено перший розділ роботи, усі конкретні 

результати якого є цілком обґрунтованими на великому текстуальному 

матеріалі. Автор прекрасно володіє грецької термінологією, аналізує 

оригінальні тексти мислителів грецької патристики. Проблематику 

патристичної теорії духовного здоров'я О.Марчук - бачить у широкому 

контексті загального вчення про людину, її влаштування та спасіння. Цілком 

вірно герменевтивним ключем для дисертанта став сам сотеріологічний ідеал 

грецької патристики, згідно із яким спасіння є відновленням цілісності 

людини, оздоровленням її, тоді як гріховність оцінюється як хвороба. 

Але найбільше нашу увагу привернув третій розділ. Якщо у другому 

розділі історик філософії часом відтісняє релігієзнавця в Олександрові 

Марчукові на другий план, то третій розділ знову цілком релігієзнавчий, як і 

перший. Слід особливо підкреслити те, що дисертант не лише вперше 

вводить у релігієзнавчий дискурс значний новий матеріал, але і прекрасно 

його аналізує. Його знання творів та ідей католицьких та православних 

представників різних напрямів «терапевтичної теології» без перебільшення є 

енциклопедичними. Усі конкретні результати роботи заслуговують на 

схвалення, і ми вважаємо, що тематику дослідження «терапевтичної теології» 



слід опрацьовувати і надалі. Адже вплив патристичних теорій духовного 

оздоровлення на православні та католицькі різновиди «терапевтичної 

теології» - це лише один із аспектів, а потрібним для науки є і комплексний 

релігієзнавчий аналіз і християнської психології, і християнської 

психотерапії, і «агіотерапії». У дисертації О.Марчука закладені основи для п 

дальших напрямків релігієзнавчих досліджень як сучасних теологічних 

теорій так і релігійно-психологічних та релігійно-терапевтичних практик. 

Сподіваємося, що надзвичайно цікаві розвідки третього розділу матимуть 

своє продовження у нових працях як самого О.Марчука, так і тих науковців, 

які матимуть сміливість зайнятися цією складною проблематикою. 

Хоча дисертаційне дослідження носить концептуальний і системний 

характер та відрізняється високим ступенем новизни, дозволимо собі 

висловити деякі побажання, спрямовані на подальше осмислення даної 

проблематики при здійсненні подальших досліджень. 

1.Ми вважаємо, що слід було б говорити не про одну концепцію 

духовного здоров'я у межах антропології східної патристики, а про їх певну 

множину. Наприклад, концепція духовного здоров'я у Свагрія цілком у дусі 

платонізму передбачає повне відсторонення розуму від емоцій та тілесних 

бажань. Якщо ж ми візьмемо нормативну для мислителів східної патристики 

концепцію, як вона виражена, наприклад, у Максима Сповідника, то вона 

передбачає, що емоції та тілесні бажання мають бути позитивно налаштовані, 

і повинні стати помічниками розуму у його змаганні за духовну 

довершеність. Так чи інакше, у Свагрія спасається лише розум, і лише він 

може бути здоровим. А у Максима спасається вся людина, і особистість як 

ціле, не лише розумом, але і відчуттями, пізнає Бога, сприймає благодать, 

оздоровлюється та досягає довершеності. Слід було б чіткіше виділити, яка 

саме концепція здоров'я є нормативною для традиції, а які є певними 

відхиленнями. 

2.На нашу думку автор багато розмірковує про роль віри та любові у 

духовних практиках оздоровлення, але мало уваги приділено надії. 
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3.Вважаємо, що у дисертації не завадили б порівняння результатів 

аналізу східно-патристичного вчення про шляхи оздоровлення душевних 

здібностей людини із тими концепціями, які зустрічаємо у Августина. 

Але зазначені зауваження не знижують оцінки отриманих у дисертації 

результатів. Загалом поставлена мета досягнута. Робота відрізняється 

структурною чіткістю й обґрунтованістю положень, що виносяться на захист, 

і є завершеною самостійною роботою дисертанта. Знайомство зі змістом 

дисертації, публікаціями автора та авторефератом дають підставу для 

загального висновку про те, що робота Марчука Олександра Танасійовича 

«Концепція духовного здоров'я в антропології східної патристики» є 

самостійним завершеним дослідженням актуальної наукової проблеми, 

містить наукові досягнення та відповідає вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів та присвоєння вченого звання старшого наукового 

співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 

567 від 24 липня 2013 року (із відповідними змінами), а її автор заслуговує на 

присвоєння наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.11 - релігієзнавство. 
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