
Довідка про творчий внесок у роботу

“Християнська теологія та екзистенціалізм” С. Л. Шевченка

Монографія “Християнська теологія та екзистенціалізм” С. Л. Шевченка,

доктора філософських наук, професора кафедри філософії, біоетики та історії

медицини НМУ імені  О.  О.  Богомольця є  унікальним міждисциплінарним

дослідженням  на  стику  історії  філософії  та  релігієзнавства.  Авторський

внесок  в  монографічне  дослідження  є  виключно  одноосібним.  В

концептуальній площині увиразнює роботу представлення екзистенціальної

теології  як  культурологічного  синтезу  в  межах  феномену  становлення

постекзистенціалістського  мислення  –  антагоніста  мислення

постмодерністського,  яке  сьогодні  обгрунтовує  вседозволеність,

аморальність, нігілізм, “мозаїчність ідентичності”, “смерть Бога”. Натомість

автор  монографії  окреслює  альтернативний  шлях,  який  пропонують

теоретики екзистенціальної теології, – шлях оновленого ставлення до релігії

як передумови етики.

Поглиблене  знайомство  з  монографією  залишає  позитивне  враження

автентичності  філософської  проблеми  та  логіки  її  розкриття.  Сам  термін

“екзистенціальна  теологія”  у  релігієзнавчій  літературі  з’явився  вперше  в

авторській інтерпретації у контексті узагальненого аналізу широко відомих

течій:  класичного  екзистенціалізму,  екзистенціальної  феноменології  та

постмодернізму, кожна з яких є своєрідним джерелом ментально-креативних

та онтологічних особливостей процесу екзистенціалізації теології.

Вбираючи  в  себе  найбільш  плідні  ідеї  та  використовуючи  їх  як

методологічний  інструментарій  пояснення  релігійних  явищ  та  феноменів,

надаючи при цьому їм нові синтетичні смисли та значення, екзистенціальна

теологія  поступово  перетворюється  в  самостійну  виокремлену,  теологічну

парадигму,  спрямовану  і  на  виявлення  найбільш  гострих  суперечностей  і

релігійно-духовного  буття,  і  сучасного  секуляризованого  мислення.  Цей



напрямок дослідження безперечно стає для автора монографії головним, і він

присвячує йому значну частину викладеного матеріалу.

Автором  слушно  зазначено,  що  постекзистенціалістська  версія

екзистенціальної  теології  теоретично  “вплетена”  в  контекст  сучасного

постмодерністського мислення. Одначе, у головних теоретичних постулатах

вона  протистоїть  йому.  Водночас,  екзистенціальна  теологія  як  напрямок

сучасного релігійного мислення і досі перебуває у стані творення, постійного

“переформатування” та “інноваційного розвитку”, що залишає широке поле

для  подальших релігієзнавчих  та  історико-філософських досліджень  цього

феномену. Даний висновок свідчить і про достатній ступінь самокритичності

та об’єктивності автора в оцінці можливостей та меж вирішення поставлених

у його книзі проблем.

Результати і твердження подані в тексті монографії вже були частково

оприлюднені  автором  у  раніше  опублікованих  статтях  та  розділах

колективних  наукових  монографій,  виступах  і  доповідях  на  міжнародних

конференціях.  Текст  анонсованої  монографії  концептуалізує  раніше

видруковані авторські здобутки.
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