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Релнтйна естетика знаходилася i знахолиться у центр! рел!пезнавчих

роздумт значноТ

кшькост1

дослщниюв вже значний час. Разом Ь тим, вчення

про естетичш

щнност!

залишаються

малодослщженими.

сучасних теолог!в та релпшних фшософт все ще

Активно

ц!

вчення

розвивають

у

католицькому i православному середовшш, i необхщно здгёснити Тх

систематичне дослщження. Б!льше того, вчення про

ц]

цшносп стають

найважлившою части ною не лише естетики, а й гносеологп, онтологн,
сощапьно! теорп. Вщповщно, радикал ьне шдвищення значения у межах

релнл иного дискурсу такого явища як теолопчно! естегики та релшшно-

фшософськоТ aKcionorilf зр обило гостро актуальною комплексний аншпз

католицьких та православних теорш щодо таких категорж як краса, величие,

трапчне тощо. Сьогодт естетична та поетична мовл виступае альтернативою
до пропозишйно! метафпично! мови. Дискурс позитивно! та негативно! теологи

змшюеться дискурсом хвали. Постшний пошуком нових, нсметафпичних та
несхоластичних засобт висловлювання богословських суджень приводить

теолопю у перш ж половин! XX стол!ггя до числен них теорш мютичного
досвщу як джерела для абсолкггних icriiH. Flicля друго! свггово! в!йни наступае
певне розчарування у можливостях лептим!зувати теолог!чн! Teopi! через

посилання на м!стичннй досв!д, оскшыси теологи перес вщчилися у тому, що за
допомогою авторитету м!стичного досвщу можна стверджувати практично будь

яю богослове ьк! системи. Вщповшю, ще у час и друго! свггово! вшни
починаеться пошук такого христиан ського с взгляду, я кий би був одночасно

етичним та есгетичним, а вже пот!м - рефлекс ивно-систематичним. Ц! пошук и
були бшын уешшними, нпк п опереди! аналопчн! теоретизування романтично
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налаштованих теорш. За порукою ycnixy стало широке використання
феноменологи, яка i гтрийшла на змжу метафвицг

Вже Н1колай Гартман звертае увагу на те, що у загальшй аксюлоги

важливе значения мають цшност1 особиспсноаг та особистого розвитку.
Католнцька i православна аксюлопя абсолютную красу особистоеп, яка,
однак, дана не сама по co6i, а у мшособистих в1дносинах. Бшьше того,

абсолкинзуеться краса мгжособнстих вщносин. 1Д процесн пов*язаш також 1з

тим, що у християнськш етищ все бшьше значения надасться мйкособистим

вщносинам, яю влас не i стають головннм простором для решнзацн блага, краси,
icTHHH, солидарности справедливое™, любов!, взаем одопомоги. В цшому,

християиська етична акшодопя переходить вщ акценту на значенж епшьного
блага до акценту на абсолютному значенш любовь Це не могло не справити

вплив на естетичш щнность Все бшьше заперечустъся релнтйна естетика
неличного, яка була центральною в релтйнШ та релнзезнавчШ думщ початку
XX столгггя. Вщбуваеться нове вщкритгя краси трансцендентного Бога. У цш
Kpaci вже не бачать останнш пригулок метафпики, як це бачнлося таким

епшцям величного як Карл Барт i Рудольф Отто. Краса тепер стае феноменом,

я кий доз воляе досягати пост-метаф Личного знания трансцендентно!' причини

всього.
Карл Апель та BiKiopio Гьосле накреслюютъ загальну схему розвнтку
фшософськоЧ думки,

яка дозволяе зрозумпш трансформацию процеси i у

сучасшй релхпйно-фшософсьюй естетичшй аксюлоги. Перша стадш розвнтку

фитософського мислення описуеться як фшософш объекту. I стина в цш
фшософп баниться як об’екгивно юнуюча реальшеть або як вщповщшеть
людського знания об’ективному порядку речей. Таке бачення харакгерне для

античноТ

та

середньовшноТ

фшософськоТ

i

теояопчноТ

думки,

h

характеристикою доби середньов!ччя як космолопчноцентрованоК метафпики в
розумшш Бога як причини св1ту гаряче погоджувапися численш сучасш
теологи, напри клад Бальтазар i Ран ер. Друга стадш розвнтку фшософського

мислення описуеться А пелем та Гьосле як фшософш суб’екггу. В1дпов1дно,
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суб’ект € джерелом ютини, його досвщ та мислення с визначальними для

визначення того, що е ютинним у всякому знанш, нав1ть теолопчному,

Бальтазар

бачить

основоположник is

релейного

суб’сктивому

в

Шлемейрмахер! та K’eptceropi, тобто вважае, що у теологи епоха суб’ективЬму

роз почалас я шэшше, нйк у фгпософп. Останшм пророком uie'i парадигм и
мислення Бальтазар вважас Бультмана. Третя стады розвитку фшософського
мислення характеризуегься Апелем та Гьосле як фшософ]я жтерсуб’ективность
1стинн1сть фшософських суджень забезпечуеться консенсусом щеально'1
спшьноти, яка не можлива без спить них цжностей. Абсодютизацш значения
i нтерсуб’ектив н oi комушкацп спшьноти характерна для теологи сьо годHi у встх
i'i конфесшних рЬновидах. Навггь католицька церква тлумачить саму себе як

спшьноту сшльнот та пщкреслюе значения соборовость Орюнтацш на
i нтерсуб’ектившсть дуже швидко перемогла в православ’] та протестантизм),

Вщповщно, у pbm епохи в центр i уваги теологтв та релптйних фшософш

потрапляли переважно краса об Активно юнуючого св1ту, краса
персонально!

окремо!

дупл та краса спшьноти або шнтесуб’ективних вщносин, Слщ

в)дм)тнти, що теолога характер и зуеться тим, що нов! парадигм и мислення не

знищують с палку старих, але додаються як нове бшьш ши роке пояснения
основного свттогляду. Таким чином, теолога, особливо католицька i
православна, розвиваеться не шляхом докоршних революшй, под1бних до
копершансько) у науковому св1тогляду, Теолопчш штерпретаци естетичних

шнн остей додаються, створю юч и взаемоузгоджеш теолопчш систем и, яю
мають риси свп-оглядного синтезу,

\

i нтерсуб Чктив ни й елемент лише мае

переважання, але не е единим. Вщповщно, такого роду icTopia щей в обласн

теологи взагал1 та теолопчноТ теорп ценностей зокрема вимагае систематично
розробленого методолопчного i негруMeirrapiio, який був би пдний для

виокремлення yeix нюанеш трансформацш теорш теолопчноТ та релйтйнофщософськоТ естетичноТ аксюлогп.

Метододопя, яка у днеертацп застосована до анал!зу сучасноТ
христиане ь кот естетичноТ аксюлопТ

е феноменодопчною. Цей вибф е цитком
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закономфним, оскшьки теля кризи неокантшнського трансценденталпму саме
феноменолопя розвивае Teopiio цшностей, в тому числ! - вчення про естетичш

щнносп. До того ж феноменолог!я систематично дослщжуе i естетику в щлому,

i естетичне шзнання зокрема. Все це спонукае дисертантку вдатися до

систематичного аналоу численних джерел з феноменолог1чно1 естетики. У
дисертаци детально аналвуються як особливоея феноменолопчно'1 естетики,
так i основ н! засади феноменолопчноТ естетично'] аксюлоги, При цьому

дисертантка переходить вщ аналгзу шнностей, пов’язаних з естетичним
шзнанням, до шнностей, пов'язаних в творчютю та спшкуванням. В щлому»

естетика споглядання доповнюсться естетикою дйшьност!, i це цшком
законом ipHO. Цю тенденщю дисертантка показуе, зокрема, на прикладах
естетичних

аксюлопЙ

Нжолая Гартмана i Романа 1нгардена. Для релггжноТ

естетики особливо актуальною с тематика шнностей, пов’язаних з аспектами
драми та М1ЖОСобисто1 взаемодп абсолютно'] та обмежено? свобод и.
Аналвоваш у другому роздш теорп видатних католнцьких богословis

являють собою ушкальний випадок поступового переходу вщ метафвичноТ до
постмодерн ютичноТ

аксюлоги,

Показов ими для метафвичноТ естетичноТ

аксюлоги е теорп Ж. Марвена. Пошуки особливоТ естетичноТ штуТцп, яка б
давала додатков! знания поряд з розум ом та чуггевютю, виникли у

дшлоз!

з

метаф викою AHpi Бергсона. Дисертантка щлком в!рно доводить обмеженють
результат!в

них пошукш. Кроком у 6iK до постметафвичноТ естетичноТ теорп та

вщповщноТ аксюлоги стала творчллъ Ганса Урса фон Бальтазара. Цей

гешальний теолог констатував занепад метафвичних i теолопчних систем та

звернення до пошукш постметафвичноТ

теологи,

На думку Бальтазара ця

теологи мала бути повнютю теологюю естетичного споглядання як новою
апологетикою, теолопею драми як новою догматикою та теолог юю хвали як

новою фшософською теолопею. У цШ

систем!

головними стають естети чш

категорп крас и та слава, яю являють формальний та надлишковий елементи
самовиявденостг абсолютного начала у обм ежен ост i кнування, У межах
теологи драми повнота

явленное™

слави БожоТ осмислюються як кшцева мета
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роз витку юторичноТ драм и вщносин Бога i л Юдин и як вшьннх та
вщпов[дальних ос об истих начал, Слщ пщкреслити, що Бальтазар створ юе

широку картину стилш гешальних митц!в, вбачаючи у них поступовий прояв
абсолютних щнностей

поступовий

прояв

-

так само як колись Гегель бачив в iсгори фшософи

абсолютного

Синтез

смислу.

споглядального

та

драматичного аспекпв теолопчно! естетики розвиваеться у Юзефа Tim н ера,
я кий значно розширюс естетичну аксюлопю через звери ення до конкретного

матер1алу сучасного мистецтва. Також слщ наголосити на синтез! етичного та
естетичного, який даний у творчост! Юзефа Т!шнера на основ! теологи 1ншого

та фшософи дтлопчности Новаторськими е дослшження днсертантки щодо
естетично! акаологп

Жана-Люка Мариона.

Ц1кавою с думка дисертантки про постмодерн и й характер сучасно!
православно'! естетично! аксюлоги. Слщ сказати, що 1снуе багато автор i в, як! у

межах православного дискурсу

розмфковують

про щнносп та естетику. Але

дисертантка правильно вибирае тих, як! маютъ ориг!нальн! теори та орипнальж
результати. Анал!з цих теор!й у третьому роздЫ здШснено грунтовно,

вичерпно.
На нашу думку дисерташя мае певн! недолши i

ним породжеш наий

за уважения.
КДисертант повинен був звернути бшьшу увагу на екумежчний
потенц!ал сучасно! християнсько! естетична аксюлогп.

2. Сучасна христиане ька естетична аксюлогш наетшьки залежить в!д
тлумачення Августина та Григорш HicbKoro, що дану тенденщю слщ було

в!добразити у новизш, а не лише описати у po6ori.

3. Сл!д було б б!льш детально описати тенденцп, ят гснують в сучаснш
протестантсьюй естетичшй аксюлогп, а не лише згадувати вщповщн reopii для

портнянь.
4. Робота мае окрем! стил!стичн! недол!ки.

Попри окрем! зауваження дисертац!йна робота Олени Невмержицько! с
с а мос т!й ним завершен им дослщженням актуально! науково! теми, м!ститъ

