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представники схоластичної філософії. У вивченні догматів схоластичний
догматизм надмірно використовував логіку і діалектику. Так, Ансельм
Кентерберійський (1109 р.), відстоюючи принципи самостійності віри,
вважав, що з початку необхідно вірити, щоб знати божественні істини, які
постають як догмат. П′єр Абеляр доводив, що у вірі немає нічого такого,
що перевершувало б силу розуму.
Римо-католицька
церква
визнає
догмати
встановлені
вселенськими соборами, так і догмати, які визначив папа римський. Для
встановлення догматів необхідна така інституція, яка має не тільки
моральний, а й юридичний авторитет у Церкві і вважається
непогрішимою у питаннях віровчення.
Католицька церква визнає принципи догматичному розвитку,
початок якому покладено добавкою до 8-го члену Символу віри
(проголосившому сходження Святого Духа від Отця). Такий додаток був
зроблений на Толедському соборі у 589 р. і введений у практику у
Франкській імперії близько 800 р. у основі концепції догматичного
розвитку лежить вчення про право собору приводити традиційні
положення у відповідності з “живим голосом” церкви, яка, будучи
керованою Святим Духом, має здатність непогрішимо трактувати
віровчення. У 1439 р. на Флорентійському соборі Католицька церква
догматизувала вчення про чистилище. У 1870 р. Перший Ватиканський
собор проголосив догматичну непогрішимість папи у справах віри.
Значне поширення у католицизмі отримав культ Пресвятої Діви
Марії, пов′язаний з доповненням до догмату про визнання Марії
Богородицею. Цей догмат прийнято на Третьому Вселенському соборі у
431 р. У 1854 р. Пій ІХ оголосив догмат про непорочне зачаття Марії. А у
1950 р. Пій ХІІ ввів догмат про її тілесне вознесіння.
У протестантизмі сформовано віровчення, яке виходить від
Аусбурського віросповідання, прийнятого у 1530 р. Догмати віри
протестанти будували протягом ХVІ ст. З ХVІІІ ст., протестантизм
намагається надати догматам наукову форму, повертаючись при цьому до
схоластики. У першій половині ХVІІІ ст. під впливом пієтизму
протестантизм намагався скинути з себе схоластику і втілити новий
метод філософії.
З другої половини ХVІІІ ст. під впливом загального
раціоналістичного руху, пртестанська догматика почала заперечувати
надприродне походження і характер християнства або є визнавати його
настільки, наскільки це відповідає вимогам розуму і природної
моральності (Теллер, Генке, Еклерман, Вегмейзер). Проти цих
раціоналістів, що мали вплив у першій половині ХІХ ст., боролась значна
група супернатуралістів (Дедерлейн, Морусь, Штор, Штейдель та інші).
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Всі протестантські догматики до кінця ХVІІІ ст. стали визнавати розум як
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православ′я.
Н.Звонок∗ (м. Київ)

ОРIЄНТАЦIЯ НА РЕЛIГIЙНI ЦIННОСТI
СЕРЕД ДУХОВНИХ УСТРЕМЛIНЬ ЛЮДИНИ

(на матерiалах української та росiйської
художньої лiтератури 60-80-х рокiв)

Як вiдомо, специфiка вiтчизняної фiлософiї полягає, по-перше, у
її нерозривному зв’язку з громадсько-полiтичним життям, а по-друге, у
формi її буття, коли фiлософськi проблеми розв’язуються не у
фiлософських трактатах засобами класичного любомудря, а в художньолiтературних творах через створення художнiх образiв, через глибоке
висвiтлення людської психологiї i, як висновок, формування цiнностей та
iдеалiв особистостi i через особистiсть – усього суспiльства.
Українська та росiйська художня лiтература 60-80-х рокiв багато
в чому пiдготувала нову духовну ситуацiю 80-90-х, сприяла
пробудженню iсторичної свiдомостi народу. Це був час активних пошукiв
у лiтературi, який ми пов'язуємо з iменами таких вiдомих письменникiв,
як Ч.Айтматов, Ф.Абрамов, Ю.Бондарєв, В.Биков, В.Голобородько,
Н.Звонок – аспірантка Національного педагогічного університету ім.
М.Драгоманова
∗
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О.Гончар, I.Драч, В.Дрозд, М.Вiнграновський, Р.Iваничук, П.Мовчан,
В.Тендряков, Г.Тютюнник, В.Распутiн, В.Шукшин та iн. Саме у цей
перiод у лiтературi спостерiгається поворот до тiєї концепцiї людини,
джерело якої вiдходить до лiтератури початку ХХ столiття, до духовних
пошукiв у суспiльствi того часу. Суть цього повороту в тому, що за точку
вiдлiку в розумiннi життя лiтература стала брати не абстрактнi "загальнi
цiлi", якi нерiдко виявляються корисливими цiлями певних соцiальних
сил, а iнтереси конкретних живих людей, якi складають у сукупностi
суспiльство.
Поворот лiтератури до людини, до особистостi - це глибинний,
свiтоглядний поворот, який, безперечно, виводить лiтературу на новi
рiвнi художнього осмислення свiту та людського буття. 60-80-тi роки,
часи втрати колишнiх iдеалiв, втрати привабливих перспектив та
орiєнтирiв, смислу буття, як переддень великих суспiльних перетворень у
колишньому СРСР,викликали звернення до вiри як смисловизначального
начала, як рятiвного виходу iз стану духовної невагомостi. Це було
початком того повороту, який пiзнiше приводить до визнання
об’єднуючої функцiї релiгiї в суспiльствi.
Порiвнюючи ситуацiю 60-х років у колишньому СРСР iз
iсторичною роллю первісних християн, захiднi вченi (Сайде, Сiмон [Див.:
Seide G. Religiose Renaissance in der Sowjetunion - Mithos oder
Wirklichkeit? // Osteuropa. -1984. - № 34.; Simon G. Die russische Ortodoxe
Kirche in der Sowjet-sozialistischen Gesellschaft // Berichte des
Bundesinstituts fuеr ostwissenschaftliche und internationale Studien. – Koеln,
1978. -№ 2.]) стверджують, що якраз у цей час iнтерес до релiгiї не тiльки
завойовує широкi верстви населення, в першу чергу iнтелiгенцiю та
молодь, а й утверджується у мистецтвi та лiтературi. Духовнi пошуки в
суспiльствi - пошук iдеалу, смислу життя, моральних цiнностей та iн. поряд з потребою виправдання безрадiсного повсякденного iснування,
перш за все у старшого та середнього поколiнь, виправдання жертвам та
нещастям, якi не передбачались пропагованим державою оптимiзмом,
нерiдко переводиться в сферу релiгiї. Цей пошук ведеться не тiльки
всерединi церкви, але також серед тих категорiй населення, якi згiдно
виховання та образу життя далекi вiд релiгiї i яких можна назвати
iндиферентними.
Слід відзначити, що в той час як у тогочасній радянській науці
практично до кінця 80-х років художня література означеного періоду
вивчалася з матеріалістичної точки зору, що відповідало вказівкам
тогочасної ідеології, у зарубіжних дослідників художня література 60-80х років (мова йде не про творчість релігійних письменників, твори яких
довго лишалися доступними лише невеликій частині читачів, наприклад,
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Фелікса Свєтова чи релігійного «самвидаву», але про існуючу офіційно
художню літературу, автори якої джерело натхнення знаходили в
християнських образах-символах, постатях біблійної і церковної історії)
викликала значний інтерес щодо постановки проблеми «релігійного» або
«християнського».
В середині 60-х років майже одночасно виходять з друку три
дослідження - З.Шаховської, Е.Хіну і М.Латоверс [Див.: Shakhovskaja Z.
The Significance of Religious Themes in Soviet Literature // Studies on the
Soviet Union. – Muеnchen, 1966. - № 4.; Hinz E. Die Geburt des neuen
Menschen. Tendenzen der moderner sowjetischen Literatur. Frankfurt/Main,1966.; Lathouwers Maria Antonius. Religiose Themen in der
zeitgenoessischen russischen Literatur // Concilium. Internationale Zeitschrift
fuer Theologie. - 1966. - № 5.]. Е.Хінц дає своєму дослідженню назву
«Народження нової людини». Для дослідника комунізм і християнство не
протилежність, а поняття, які гармонійно взаємодоповнюються і
світоглядні позиції яких близькі. Питанню «християнського» в тогочасній
радянській літературі присвятили свої праці ряд зарубіжних дослідників
70-80-х років: Георг Кляйн (Чікаго, 1971), Роберт Готц (Дармштадт,
1973), Антон Хеніг (Гамбург,1975), П’єр Арно Бодін (Стокгольм, 1976),
Фредерік Лагеман (Кельн, 1977), Ліла Хільда Ванглер (Пітсбург, 1977),
Рената Шепер (Мюнхен, 1985), серед яких перш за все слід виділити
праці Ірени Яблоновської, Йогана Майхеля та Клауса Хольтмайєра [Див.:
Jablonowski
Irene.
Kirche-Literatur-Religion.Beobachtungen
und
Randbemerkungen zu einem Thema am Rande der heutigen sowjetischen
Literatur. - Kirche im Osten. - 1976. - № 19.; Meichel J. Zur Entfremdungsund Identitaetsproblematik in der Sowjetprosa der 60-er und 70-er Jahre. Eine
literatur-soziologische Untersuchung. - Muenchen, 1981. - Slavische Beitrage.
- Band 151.; Holtmeier K. Religiose Elemente in der sowjetrussischen
Gegenwartsliteratur. - Frankfurt/Main, 1986.]. Й.Майхель відзначає, що
причиною релігійності у міській (від Тендрякова до Трифонова) та
сільській (від Тендрякова до Распутіна) прозі, зокрема, є вiдчуття
особистiстю беззмістовності iснування,помилкова цiннiсна орiєнтацiя та
самотнiсть у суспiльствi. Розмiрковуючи про моральнi цiнностi,про
протирiччя свiдомостi людини, обумовленої суперечностями самого
життя, лiтература все частiшe стала i пiднiмати питання, i давати на них
свiй варiант вiдповiдi.
Аналiзуючи тогочасну радянську лiтературу, ряд вiтчизняних та
зарубіжних дослiдникiв підкреслюють зацікавленість релігійними
цінностями письменникiв 60-80-х рокiв. Зокрема, З.Шаховська
використовує не тiльки у вiдношеннi до росiйської класичної, але i до
сучасної лiтератури визначення "релiгiйна" або "християнська"; однiєю з
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ознак "релiгiйного оновлення" в СРСР вважається використовування у
художніх творах таких релiгiйних понять-символів, як Бог, церква, сенс
життя, смерть, безсмертя та ін. (Клаус Хольтмайєр). Неодноразово
вiдзначали появу "богошукацьких мотивiв" в сучаснiй лiтературi й
вітчизняні дослідники (В.Зоц, З.Тажуризіна [Див.: Зоц В.А. Пpавославие
и культуpа. Факты пpотив домыслов. - К., 1986.; Тажуризина З.А. Идеи
свободомыслия в истории культуры. - М., 1987.]). Проблему духовності
української нації, поставлену О.Гончарем у романі «Собор», відзначає
В.Коваль [Коваль В. ”Собор” і навколо собору. - К., 1989.], інші
дослідники.
Порівняльний аналіз двох літератур, які протягом означеного
історичного періоду розвивалися в єдиному руслі, дає можливість
віднайти не лише ідейні аналогії чи формальні подібності, а й віднайти
риси діалогу, взаємодоповнення чи розбіжності.
Орiєнтацiя на релiгiйнi цiнностi серед духовних устремлiнь
людини характерна для української художньої лiтератури 60-80-х
рокiв.Мистецтво i свiтогляд є одними з головних чинникiв, якi впливають
на формування української душi. Це залежить значною мiрою вiд того,
що українська психiчна структура визначається своїм емоцiйнопочуттєвим характером, зосередженням довкола "серця". Увагу до
душевного - найсвятiшого для людини - святої землi-матiнки, святої волi,
святої правди, святого слова та iн. - сакрального як у релiгiйному, так i у
свiтському розумiннi - можна виявити в часі iснування всiєї української
лiтератури. Так, провiдною тенденцією в творчості О.Гончара є
філософське начало, пов’язане з утвердженням добра, світла, краси
(образи-символи Собору, Мадонни у романах «Собор», «Твоя зоря»), які
пронизують віки і створюють духовну пам’ять людства. Абсолютною
психологічно-моральною точкою відліку для героїв О.Гончара є совість,
навіть “совіслива пам’ять”, яка, нагадуючи про моральні орієнтири, дає
можливість збереження людського суспільства.
Поняття “релігійного” у творах українських письменників несе
різноманітну смислову навантаженість: раціоналістичні роздуми про Бога
як рушійний чинник, здатний вплинути на моральний вибір суб’єкта
(Р.Іваничук, повiсть“Сьоме небо”), та “Бог” як частину народної релігії,
як величина, яка спрямовує людське життя з психологічної точки зору
(“совість - страх перед Богом” у творах В.Дрозда, Г.Тютюнника).
У росiйськiй лiтературi 60-80-х рокiв замiсть iдеологiчно
правильних вiдповiдей все частiше звучать роздуми про провину, смисл
життя, все бiльшого значення набувають невирiшенi питання. При
розглядi цих проблем звучить думка про iснування вищої субстанцiї.
Найчастiше цi поняття зустрiчаються у В.Тендрякова, В.Шукшина,
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В.Распутiна. Їх герої рiдко задаються метою знайти конкретну вiдповiдь
на поставлене питання. Письменникiв цiкавить духовний розвиток
особистостi, її психологічний стан, які результуються в невдоволеностi
особистим життям, постiйних духовних пошуках сенсу буття. Духовнi
пошуки постають як незавершений постiйний внутрiшнiй дiалог
особистостi. Поняття Бога в розглянутих творах несе найрiзноманiтнiшу
смислову навантаженiсть: вiд звернення в рамках мовних стереотипiв до
пройнятих переконанням християнських уявлень, вiри в долю, яка
мислиться як частина примiтивної народної релiгiї (Бог як величина, яка
спрямовує людське життя i керує свiтовим порядком у повiстях
В.Распутiна «Живи i памятай», «Останнiй уклiн», «Прощання з
Матерою»), та Бог - як рацiональна проблема (повiстi В.Тендрякова
«Апостольське вiдрядження», «Затемнення») - питання про iснування та
неiснування бога. Душевний неспокiй - спiльнiсть героїв В.Шукшина та
В.Распутiна. Для них смерть не є загрозою, тому що в їх уявленнi вона є
зв'язком мiж свiтом буття та небуття, який вiдкриває таємницi, невiдомi в
цьому життi. Бо страх перед смертю, перед цiєю абсолютною володаркою
є, по сутi, "початоком мудростi".
Особистiсть, вiдтворена художньою лiтературою, не подається нi
в духовнiй, нi в тiлеснiй визначеностi. Займаючись духовними пошуками,
вона виходить за межi теперiшнього даного їй життя. Нерiдко результат
духовних пошукiв - саме життя. Духовнi пошуки як шлях до досконалостi
є смислом i результатом життя.
Релігійні духовні пошуки в суспільстві знайшли своє відтворення
в художній літературі раніше, аніж змогли в тогочасних ідеологічних
умовах відтворити їх філософські дослідження. Художня література 6080-х років стимулювала серед широких верств населення, насамперед
інтелігенції і молоді, зацікавлення до релігії як смисловизначального
начала на шляху виходу суспільства із стану духовного занепаду. В
цілому в структурі духовних пошуків релігійні пошуки мали
особистісний вияв, що сприймалося як виклик офіційним тоталітарним
ідеалам, доктринізації, всій системі колективного соціуму. Релігійні
пошуки були пов’язані з соціально-психологічним, естетичним,
моральним аспектами духовних пошуків, оскільки реалізували
покликання і спроможність людини бути суб’єктом (а не об’єктом, як
того вимагала система) в своїй духовній діяльності, виступали мірилом
свободи в реалізації особистості, визначали духовний сенс її буття і
позаматеріальний, позаутилітарний інтерес життєдіяльності і зв’язок з
трансцендентним.
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