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Актуальність теми дисертаційного дослідження Секісова Валерія 

Юрійовича пов’язана з тим, що вивчення християнської політичної теології 

кінця XX - початку XXI століть є нагальним завданням для української 

богословської та релігієзнавчої думки. Політична теологія активно 

розвивається на Заході, і це пов’язано із величезною увагою до вивчення 

політичної ролі церкви в минулому та сьогоденні, із аналітикою історичних 

форм відносин церкви з державою та громадським суспільством. Такого роду 

студії мають не лише теоретичне, але і велике практичне значення. Сьогодні 

політична теологія стала невід’ємною частиною українського дискурсу, 

особливо впливовою після революції гідності та початку трагічних подій на 

Сході України. В умовах все нових викликів для християнства церкви та 

богослови шукають нові варіанти соціальних доктрин, етики, політичної 

теології, оскільки гостро необхідними є нові форми позиціонування 

християнських спільнот та нові форми традиційних християнських практик 

соціального служіння та місійного свідчення. Розвиток ідей політичної 

теології особливо активний у протестантському середовищі України. Це 

пов’язано з давніми намаганнями подолати закритість спільнот від взаємодії з 

соціумом. Дійсно, після настання часів релігійної свободи, протестанти 

зосередилися на реагуванні на соціальні хвороби сучасності без комплексного 

вирішення проблем відносин церкви і держави, церкви і соціуму. На межі 



тисячоліть було усвідомлено вичерпаність ефективності стихійного 

місіонерства та соціальної діяльності. Знаходження контекстуалізованої 

соціальної етики та політичної теології, усвідомлене після 2000 року як 

актуальна задача, здійснювалося занадто повільно. Багато у чому це пов’язане 

з надіями на ефективність класичної протестантської етики та ідей 

лібералізму. Однак, не можна було б приховати кризових тенденцій у 

протестантській етиці, самі принципи якої поступово забувалися, а практичні 

прояви в житті особистостей та громад мінімізувалися. Також лібералізм у 

сучасному соціальному дискурсі все більше віддалявся від своїх коренів у 

християнській протестантській традиції, ставав на службу новим ідеологіям, 

що визнавали релятивізм, а то й нігілізм. За таких умов потреби у 

об’єктивному аналізі наявних концепцій у західній політичній теології швидко 

зростали, як і необхідність створення множини власних політичних 

богословських концепцій, якій б враховували українські реалії та були 

позбавлені неефективного сьогодні ідеалізму.   

З богословської точки зору дискусії щодо оптимальної для України 

моделі політичної теології відбуваються навколо того, ідеї яких саме західних 

богословських напрямків могли б бути застосованими у сьогоднішніх 

глобальних та вітчизняних реальностях. Звичайно, що політичне богослов’я 

сьогодні може бути лише постбартівським – і цей момент цілком правильно 

відмічає у своїй дисертації В.Секісов. Консервативні та ліберальні християни 

під час першої світової війни та після неї скомпроментували себе залученістю 

в процеси легітимізації різних видів насилля. Намагання зберегти церкву від 

легітимізації політичного та позаполітичного насилля приводить Барта до 

відокремлення церковного порядку від всіх різновидів симфонії з державою. 

Однак, тут же виникає питання про межі компромісів при боротьбі з відвертим 

злом. Це питання, поставлене ще самим Бартом та Бонгофером, по різному 

вирішувалося післябартівською теологією. Християнський реалізм відстоював 

необхідність спротиву відвертому злу і закликав християн підтримувати 

відповідні зусилля держави, фактично виступаючи союзником ліберальної 



політики в протистоянні фашизму і комунізму. Але питання про межі 

можливого насилля постало по-новому під час війни у В’єтнамі. Не дивно, що 

з часом виникла та набула популярності альтернативна щодо християнського 

реалізму пацифістська політична теологія. Можна з повним правом говорити, 

що найкращим представником останньої як раз став Гауервас. Аргументація 

на користь пацифізму в теології Гауерваса враховує всі вимоги постмодерного 

мислення, поєднується з гострою критикою лібералізму, з однозначним 

відкиданням фундаменталізму. Ця аргументація є всеохоплюючою, оскільки 

церква за самою своєю ідентичністю згідно з Євангелієм є християнською 

спільнотою миру.  

Пацифізм Гауерваса суголосний з різними іншими проектами 

пацифітських політичних теологій, що пропонуються християнськими 

богословами. Наприклад, яскравим пацифістом є папа Франциск, особливо в 

своїй енцикліці «Всі брати». Також пацифізм є офіційною позицією 

Константинопольського патріархату, що вповні знайшло свій вираз у 

документі 2020 року «За життя світу». Ці позиції підтримуються численними 

католицькими та православними богословами. Цей католицький та 

православний пацифізм ідейно близький до лібералізму та лівого 

ідеологічного спектру. З іншого боку, пацифізм може пропонуватися з позицій 

неоконсервативного християнства, що спостерігаємо у політичній теології 

ряду представників радикальної ортодоксії. В цілому, однак, пацифістська 

політична теологія часів постмодерну тяжіє до лівого ідеологічного спектру, і, 

на нашу думку, її вплив має врівноважуватися ідеями християнського 

реалізму, що сьогодні є виразником неоконсервативних позицій.  

Політична теологія Гауерваса пропонує шлях не пошуку компромісу з 

тезами християнського реалізму, а віднайдення більш глибоких основ для 

пацифізму. Ці основи Гауервас намагається знайти в етиці, а ця етика, як і 

політична теологія теж засновані на особливих християнських наративах, на 

існуванні християнських спільнот як спільнот носіїв особливих чеснот, на 



виявленні християнства як особливого етосу, особливої ідентичності, 

особливого способу життя.  

Дисертація відрізняється перш за все систематичним аналізом 

філософських та богословських основ політичної теології. Присвячений цьому 

перший розділ є прикладом ґрунтовного критичного аналізу. Потрібно 

відмітити, що В. Секісов має прекрасні знання сучасної філософії, вміє 

показати як саме лінгвістичний поворот у філософії радикально вплинув на 

сучасну теологію, серед іншого і на такі її складові як соціальна етика та 

політична теологія. Енциклопедичні знання з історії сучасного богослов’я 

дозволяють цілком адекватно охарактеризувати впливи попередників з числа 

богословів на загальне богослов’я Гауерваса і особливо на його політичну 

теологію. 

Висновки дисертації повністю підтверджуються текстом дослідження, 

аргументацією, наведеною у кожному розділі. Здійснені богословські та 

релігієзнавчі оцінки є збалансованими. Дослідження має значним евристичний 

потенціал для подальших робіт з сучасного богослов’я та релігієзнавчого 

аналізу теологічної етики та політичної теології. 

Незважаючи на високу якість виконаної дисертантом роботи, вважаємо 

за потрібне висловити кілька зауважень. 

1. Під час розгляду ідей Гауерваса дисертант не проводить 

загального огляду творів теолога і не описує методологію вибору основних 

літературних джерел для дослідження. 

2. Описуючи критиків теологічного проекту Гауерваса, дисертант не 

розкриває у достатній мірі полеміку Гауерваса з представниками 

християнського реалізму. На нашу думку, критика Гауервасом теології 

християнського реалізму, розробленої Рейнхольдом Нібуром, потребує 

більшої уваги. Робін Ловін вважає Стенлі Гауерваса представником руху 

«християнських сповідників», публічна теологія яких базується на запереченні 

підвалин християнського реалізму. Крім того, на ідеологічному базисі 

християнського реалізму виникло щонайменше три течії, які намагаються 



відокремити ідеї християнського реалізму від особистості Рейнхольда Нібура 

і актуалізувати християнський реалізм у ХХІ столітті. Діалог з 

представниками антиутопічного реалізму, контрапокаліптичного реалізму чи 

плюралістичного реалізму міг би суттєво поглибити філософський і 

теологічний контекст дослідження. 

3. У дослідженні ідей ненасильництва та миротворчості дисертант не 

бере до уваги той факт, що Хельмут Річард Нібур не розділяв радикально 

войовничних поглядів Рейнхольда Нібура, і його позиція щодо миротворчого 

потенціалу церкви ближча до позиції Гауерваса, ніж до позиції Рейнхольда 

Нібура. Крім того, розглядаючи пацифізм як сутність християнського 

світогляду, дисертант не уточнює, кому саме церква делегувати право на 

застосування сили. Це важливе питання для політичної теології, що має і 

політичний, і теологічний аспект. 

4. Під час розгляду ідей християнського реалізму, комунітаризму, 

радикальної ортодоксії, наративної етики, миротворчого потенціалу церкви 

тощо, дисертант не залучає у дослідницький діалог українських і 

російськомовних науковців та їхні праці за зазначеними вище темами. У цьому 

контексті, варто було б звернути увагу на дисертаційні дослідження В. 

Бринова, О. Давидова, А. Дідківського, Р. Тацюна, П. Шевчука. Такий діалог 

міг би краще розкрити практичний потенціал дослідження у сучасному 

українському контексті.  

Висловлені зауваження та питання в жодному разі не знижують 

загальної позитивної оцінки отриманих у дослідженні результатів. В цілому, 

початково поставлена автором мета у дисертації повністю досягнута. Автор 

проявив себе як повністю зрілий науковець, а також продемонстрував високий 

рівень академічної доброчесності, богословської виваженості та 

інтелектуальної культури. Автор виявив енциклопедичні знання щодо 

маловідомого в Україні важливого богословського напрямку, що має велике 

значення для вітчизняного протестантського богослов’я. Робота вирізняється  

 




