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Д.ЧИЖЕВСЬКИЙ ПРО РОЗВИТОК РОСІЙСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ 
 
Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософської традиції – кі-

нець ХІХ–початок ХХст., в інтерпретації Дмитра Чижевського. 
This article is devoted to the one of the most interesting periods research in Russian philosophy traditions developing – end 

of the 19th century – beginning of the 20th, by Dmitro Tchizevski interpretation.  
 
Переломною, з точки зору духовного розвитку, епохою 

стають в російській культурі 90–ті роки ХІХст. Ось що пи-
сав Д.Чижевський про цей час: "Настало якесь прозріння. 
Раптом кинулась в очі повна примарність "тверезих", "по-
зитивних" основ світогляду просвітництва. Прокинулась 
жадоба до буття. Навіть у таборі тих, хто лишився на по-
зиціях просвітництва, розпочинаються пошуки стійкої реа-
льності, живої основи, якої можна було б триматися, онто-
логічних устоїв, на які можна було б спертися: в цьому 
сенс і марксизму, який відкрив у пролетаріаті, якого майже 
не було в Росії, грунт і реальну основу для політичної бо-
ротьби, і переосмислення своїх засад народництвом, яке 
відкрило заново соціалістичного селянина (якого взагалі 
не було). Розпочинаються відкриття всього, що було пе-
ред очима, однак не помічалось: замість "бідної, але бла-
городної" народницької літератури починають тяжіти до 
Пушкіна і Тютчєва. Робити відкриття було дуже легко – 
адже все було забуто…" [1].  

В цих умовах і відбувається "друге відкриття" філосо-
фії і, разом з нею релігії. Починають усвідомлювати, що 
раціональні просвітницькі схеми зовсім не відображують 
реального буття, що останнє криється в якихось таємни-
чих глибинах. І, як це часто буває, починає поширюватись 
нова інтелектуальна мода – свого роду гра з таємничим і 
прихованим, яка властива, зокрема, стилю літературного і 
філософського символізму. "…Під шатами одноманітно-
нудного і безвихідно-плоского світу просвітників відчули 
загадки і таємниці буття. Однак, коли загадки і таємниці 
стали модою, то, не знаходячи глибинних таємниць скла-
дають загадки без відгадок" [2]. Наростають настрої скеп-
сису і зневіри в можливості пізнання сенсу буття, у світо-
вих подіях бачать лише сліпу гру долі. 

В російській філософії цієї доби можна спостерігати 
своєрідний конфлікт "батьків і дітей", при чому, як за-
уважує Д.Чижевський, "батьки" фактично не визнали 
"дітей" вважаючи їх за дилетантів. Це мало своїм нас-
лідком, зокрема, духовну ізоляцію таких визначних ми-
слителів як Соловйов, Лопатін, Введенський. Кульміна-
цією філософського відродження рубежа сторічч дослі-
дник вважає 1910–ті роки – час, коли в Росії постають 
нові, широкі кола філософських працівників, які поєд-
нують упертість і добросовісність наукового ремесла з 
широтою філософського горизонту. Це доба небувало-
го в Росії розквіту філософської літератури, яка має 
певну типологічну спільність з "сороковими роками" ХІХ 
сторіччя. Проте цей розквіт був брутально обірваний 
політичними вибухами і Першою світовою війною. 

Звичайно ж, як і в недалекому минулому не обійш-
лося без впливу Заходу, насамперед німецької філо-
софії. Д.Чижевський підкреслює відмінність між впли-
вом Заходу на тодішню російську літературу і філосо-
фію. Російська література рубежа сторічч вже сама є 
досить впливовою – тому західні впливи тут були не-
значними. Інакше стоїть справа в галузі філософії. На 
думку українського вченого, Захід вніс в російське філо-
софське житя зовсім не потрібний цій епосі гносеоло-
гізм, який відмирав уже й на самому Заході. "Тому зов-
нішній вигляд російської філософії останніх десятиріч – 
боротьба між гносеологізмом і онтологізмом – не відпо-
відає ні її внутрішнім прагненням, ні її позитивним дося-

гненням" [3]. На думку Д.Чижевського, "гносеологізм" 
можна розглядати як свого роду реакцію на "онтологіч-
ний поворот", як свого роду "псевдоморфозу онтологіз-
му". Найбільш цінні і самостійні теоретичні праці росій-
ських філософів (Лосський, Франк, Бердяєв), при-
св"ячені якраз подоланню гносеологізму. Як раз тут, на 
думку українського вченого, російська філософія на цілі 
роки випередила Захід. Проте це філософське відро-
дження було насильницьким шляхом обірване після 
революції 1917р. Як з іронією пише дослідник, цитуючи 
відомого російського класика, "радикальный Угрюм 
Иванович Бурчеев въехал в город на белом коне, сжег 
гимназию и упразднил науки". 

В роботах Д.Чижевського проаналізовано філософ-
ський доробок найвизначніших російських мислителів 
цієї кризової доби. Хоча вчений розглядає його насам-
перед під кутом зору впливу Гегеля на цих мислителів, 
однак, фактично йдеться про цілісні характеристики їх 
світогляду, свого роду їх інтелектуальні портрети. Зок-
рема, характеризуючи філософські погляди Володими-
ра Соловйова, вчений підкреслює, що останній хоч і 
відкидав Гегеля "на словах", проте в ряді випадків ви-
користовував його "тричленні схеми". Погляди 
В.Соловйова на гегелівську філософію не були стали-
ми, вони зазнавали змін. У своїх ранніх працях російсь-
кий філософ стверджував, що він розуміє діалектику не 
як абсолютний творчий процес (як це має місце у Геге-
ля), а як розкриття "формального зв"язку одного змісту 
з іншим". У Гегеля йдеться про діалектику буття, тоді як 
Соловйов обмежується "діалектикою поняття" і не пре-
тендує на монопольне застосування діалектичного ме-
тоду. Проте в більш пізніх працях російський філософ 
вбачає найбільшу заслугу Гегеля в тому, що той вніс 
рух, розвиток в усі сфери буття. Тим самим було знято 
жорсткі межі між окремими сферами буття, зруйновані 
були "непорушні фікції", відбулось розширення і одухо-
творення світогляду. Проте, як вважав російський мис-
литель, у філософії Гегеля немає місця майбутньому. 
Загалом же, підсумовує автор "Гегеля в Росії", для фо-
рмування світогляду В.Соловйова ідеї Шеллінга мали 
куди більший вплив, аніж ідеї Гегеля. 

Предметом аналізу Д.Чижевського стали також і фі-
лософські погляди оригінального російського мислите-
ля рубежа епох Миколи Федорова, який обстоював ідеї 
"філософії всезагальної справи" і вірив в майбутнє вос-
кресіння всіх людей, які померли. Філософію Гегеля 
М.Федоров розцінював як кульмінацію розвитку філо-
софської думки як такої. Далі у сфері абстрактного все-
загального мислення, доводив він, йти вже немає куди, 
філософія тепер мусить "замовкнути або преходити до 
діла". Логіці Гегеля як "метафізичному зображенню на-
родження і вмирання, розпаду" М.Федоров протистав-
ляє логіку "відтворення і оживлення, об"єднання". Він 
прагне доповнити гегелівські категорії новими – поряд з 
"буттям", він пропонує поняття "паки–бытие" (в розу-
мінні наступного відродження), поряд з суб"єктивністтю 
і об"єктивністтю – пропонується "проективність" (в ро-
зумінні плану спасіння душі) і т.ін. Як і В.Соловйов, Ми-
кола Федоров критикує гегелівський панлогізм, як філо-
софію що спрямована не в майбутнє, а в минуле. Такі 
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категорії гегелівської логіки, як "життя", "пізнання", "аб-
солютну ідею" слід наповнити новим змістом і перетво-
рити на проект того, що мусить бути в майбутньому: 
"Якщо до "життя" додати його визначення "смертне", то 
пізнання стане питанням про життя і смерть, а абсолю-
тна ідея перетвориться на всезагальну справу" [4]. Як 
можна бачити, російський мислитель прагне перетлу-
мачити гегеліське вчення у релігійно-антропологічному 
дусі, близькому до ідей релігійного екзистенціалізму. 

Український вчений одним із перших дав оцінку ори-
гінальних філософських ідей князя Сергія Трубецького, 
який "…стоїть коло джерел нового російського гегель-
янства". Свою філософію С.Трубецькой вважав за осо-
бливу, нову форму ідеалізму, завданням якої було по-
долання, однобічності німецького ідеалізму. Висхідним 
пунктом його вчення було припущення, що у думки є 
свій об"єкт, який не є самою думкою, а лише даний їй. 
Він виводить систему категорій саме із відношення 
суб"єкта до незалежного від нього буття – абсолютного 
об"єкта думки. Німецький ідеалізм він називає "містич-
ним", прагне відшукати паралелі між ним і містичними 
вченнями давньої Індії. С.Трубецькой прагнув розвину-
ти систему "конкретного ідеалізму", однак реалізувати 
цю спробу йому не вдалось. Заслугою цього мислите-
ля, як вважає Д.Чижевський, було те, що він виступив 
проти тлумачення гегелівської філософії як раціоналіс-
тичного вчення і вказав на її приховані містичні джере-
ла. Це, в свою чергу, мало позитивне значення в кон-
тексті подолання позитивістського та неокантіанського 
гносеологізму і повороту до онтологічних проблем. 

Наступний важливий крок у цьому напрямку було 
зроблено, як вважає Д.Чижевський, у роботах Миколи 
Лосського. Останній, називаючи свої погляди "інтуітиві-
змом", ще певною мірою перебуває під впливом гносе-
ологічної орієнтації. Проте він прагне її подолати. Ви-
знання можливості інтуїтивного знання – це фактично 
перший крок на шляху подолання "гносеологічного ін-
дивідуалізму". М.Лосський визначає філософські погля-
ди Фіхте, Шеллінга, Гегеля, почасти Шопенгауера як 
містичний раціоналізм. Д.Чижевський вважає, що таке 
тлумачення "можна з повним правом назвати російсь-
ким". Воно суперечить традиційному розумінню гегелів-
ського вчення як "панлогізму": "Раціоналістичне розу-
міння гегелівських "ідеї", "поняття" і "мислення" слід 
відкинути. Логіка Гегеля – це не абстрактна логіка, а 
онтологія. Природа для нього є втіленою у просторі і 
часі логікою, живим цілим, яке пройняте Логосом. Логос 
же – це жива творча сила, а не плетиво мертвих абст-
рактних категорій. Моменти логічного руху Гегель розу-
міє не лише як конкретне буття, а навіть як живі 
суб"єкти. Діалектичний рух – це сходження зі сфери 
розсуду у сферу "металогічну". Об"єкт вищих форм пі-
знання той же самий, яким, з релігійної точки зору, є 
об"єкт містичного пізнання" [5]. 

М.Лосський, слідуючи започаткованій ще Хомяковим 
традиції, вказує на таку обмеженість гегелівської філо-
софії як "забуття принципу свободи у найважливішому 
пункті метафізики при переході від Абсолютного, від 
Бога, до світу" [6]. Погляди М.Лосського відзеркалюють, 
як вважає Д.Чижевський, важливу тенденцію розвитку 
російської філософської думки, пов"язану з подоланням 
однобічностей гносеологізму. Якраз в цьому і полягає 
актуальність його інтуїтивістського тлумачення спад-
щини німецької класичної філософії.  

Праці М.Лосського започатковують, на думку автора 
"Гегеля в Росії", якісно новий етап розвитку російської 
філософської думки. Це – 10–20рр. ХХ століття, які – за 
їх духовним змістом – означають свого роду стабіліза-
цію. "Невтомні пошуки, потреба відкрить, прагнення у 

всякій, лише вчора відкритій глибині, нині бачити лише 
поверховість, змінилося, хай може й почасти ілюзорною 
свідомісттю володіння чимось надійним. Закладання 
фундаменту змінилося розбудовою. Дух пошуку, дослі-
дження, усвідомлення глибинності буття не вивітри-
лись, але перестали бути конститутивними елементами 
духу часу. Пошук, дослідження, відчуття глибинності 
стали чимось само собою зрозумілим" [7]. Якраз в цей 
час з"являються праці, які, як вважав Д.Чижевський, 
могли б відіграти провідну роль у світовій філософській 
літературі, якби їх читали на Заході. Оговорюючи, що 
він не ставить собі за мету дати всебічну характеристи-
ку напрямів російської філософії цього часу дослідник 
звертає увагу лише на імена трьох мислителів, твори 
яких мають ту чи іншу дотичність до гегелівської традиції 
– Сергія Франка, Івана Ільїна та Олексія Лосєва. Віддамо 
належне справді неймовірній проникливості думки украї-
нського дослідника, який ще в 30–ті роки безпомилково 
вказав на тих, чиї праці сьогодні в Росії відносять до зо-
лотого фонду національної філософської думки (слід 
також зауважити, що таку ж саму наукову інтуіцію він 
проявив і стосовно вузлових моментів розвитку і найвиз-
начніших персоналій української філософії). 

В роботах Сергія Франка знаходить свій дальший 
розвиток і поглиблення поворот від гносеологізму до 
онтології. Переосмислюючи вчення Плотіна, Миколи 
Кузанського та німецького ідеалізму, російський мисли-
тель прагне піднятися від абстрактного до живого знан-
ня, що має своїм предметом не часткове і одиничне, 
застигле і непорушне, а "живу Всеєдність". С.Франк 
вбачає межі гегельянства і, певною мірою усього німе-
цького ідеалізму, у його "фальшивій ідеалізації світу, 
байдужості до живої особистості". Запорукою дальшого 
розвитку традиції німецького ідеалізму може бути сві-
доме повернення до ідей релігійного онтологізму. Такий 
перехід буде цілком органічним в контексті російської 
філософської думки, яка, на думку С.Франка, завжди 
виявляла "вибіркову спорідненість" з відповідними течі-
ями німецької думки від Мейстера Екгарта і Якоба Беме 
до Гете і Гегеля. Високо оцінює Д.Чижевський і спробу 
тлумачення Гегеля у роботі І.Ільїна "Філософія Гегеля 
як вчення про конкретність Бога і людини" (1918). ЇЇ ав-
тор – не гегельянець, він прагне переосмислити спад-
щину Гегеля у екзістенціально-антропологічному кон-
тексті і, тим самим, надати їй нової актуальності. 

Напрямок філософських пошуків О.Лосєва українсь-
кий дослідник вбачає насамперед у розробці власної 
філософської системи, яка тяжіє до платонізму Прокла 
з одного боку і до німецького ідеалізму – з другого. 
О.Лосєв "надзвичайно енергійно підкреслює елементи 
платонізму в усьому німецькому ідеалізмі". Разом з тим 
Д.Чижевський зауважує, що цей визначний російський 
мислитель з 1930 року з незалежних від нього причин 
припинив публікацію своїх робіт.  

Прослідкувавши в своїх роботах майже вікову істо-
рію "російського гегельянства", український вчений тим 
самим осмислив вузлові моменти розвитку російської 
філософської думки від 20–х років ХІХст. до початку 
радянської доби. Не заперечуючи впливу інших течій та 
напрямків західної думки і, водночас, не зводячи все до 
"впливів", він показав, водночас, пріорітетне значення 
німецької класичної філософії для тих російських філо-
софів, які мали, у той час, найбільший вплив на росій-
ську громадську і політичну думку, чиї ідеї були най-
більш співзвучні духові часу. Він виділяє три основні 
етапи засвоєння ідей Гегеля та інших німецьких філо-
софів–класиків у Росії: "романтичний" (20–50–ті роки), 
"панування просвітництва" (60–80–ті роки), "напередо-
дні сьогодення" (90–ті роки ХІХст.–20–ті роки ХХст.). 
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Кожен з цих етапів втілює якісно новий момент "фено-
менології російського духу": перші кроки національної 
філософії, яка зароджується під безпосереднім впли-
вом західної традиції і, водночас, зорієнтована на усві-
домлення національної самобутності; етап, коли ціка-
вість до філософських проблем поступається місцем 
стурбованостті питаннями соціально-політичними, що 
веде до примітивізації філософської культури, зведення 
філософії до примітивних позитивістських схем і поши-
рення "нігілістичних" настроїв; і, нарешті, третій етап, 
коли філософію ніби відкривають заново і починають 
поглиблено розробляти окремі її напрями – гносеологі-
чний, з одного боку, та онтологічний (релігійно-
антропологічний) – з іншого боку. 

В невеликій, але глибокій за змістом роботі, присв'я-
ченій філософським пошукам в Радянській Росії ("Фило-
софские искания в Советской России" "Современные 
записки", т.37, Париж 1938г.) Д.Чижевський не лише дає 
чіткий і переконливий аналіз стану філософської думки в 
Радянській Росії кінця 20–х років, а і обгрунтовує власне 
бачення специфіки філософського знання. Оцінюючи 
філософську ситуацію у Радянському Союзі, де на той 
час зміцнювався тоталітарний режим і поступово і пла-
номірно викорінювалось усе, що не відповідало офіційній 
партійній ідеології, мислитель відзначає, що в Росії про-
тистоять одна одній офіційна догматизована філософія – 
"марксизм–ленінізм" і філософія не офіційна, представ-
лена яскравими і самобутніми іменами. 

Офіційну радянську філософію Д.Чижевський нази-
ває "дивною сумішшю незрозумілого і безглуздого", хоч 
вона здобула монополію на істину в останній інстанції, 
над нею витає "…безнадійний дух нудоти. Праці пред-
ставників комуністичної філософії відрізняються по-
вною відсутністтю духовної свободи" [8]. І в цих, неймо-
вірно важких умовах, в Росії продовжували жити і пра-
цювати мислителі, які були на рівні філософської куль-
тури свого часу. Зокрема, Д.Чижевський високо оцінив 
працю М.Рубінштейна (в майбутньому відомого радян-
ського психолога) "О смысле жизни", опубліковану в 
Ленінграді в 1927р., ідеї якої співзвучні ідеям "антропо-
логічного повороту", який відбувався у тогочасній захід-
ній філософії (М.Шелер, М.Гартман, німецькі екзистен-
ціалісти та ін.). У книзі М.Рубінштейна, як вважає автор 
"Філософских исканий в Советской России", "вірно по-
ставлена проблема, правильно задано тон", однак, ав-
тору ще належить реалізувати свій задум. Як відомо, 
згодом, М.Рубінштейн обгрунтував оригінальну концеп-
цію психічного, створив власну психологічну школу. 

Проте, основну увагу, Д.Чижевський цілком справед-
ливо приділяє іншій фігурі. Мова йде, звичайно ж, про 
О.Лосєва та його роботи "Античний космос і сучасна нау-
ка", "Філософія імені", "Діалектика художньої форми" та ін., 
які автор – як правило власним коштом – ще міг видати у 
радянських видавництвах (згодом цієї можливості він був 
позбавлений). В особі О.Лосєва Д.Чижевський відчуває 
близького собі за духом і освіченністю мислителя, пише 
про нього багато і з відчутним задоволенням. Насампе-
ред, зазначає він, О.Лосєв цікавий тим, що творить влас-
ну, цілісну філософську систему: "Праці О.Лосєва, це на-
самперед спроба цілісної філософської системи, яка не 
лише тільки прокламується і декларується, а здійснюєть-
ся, що значить обгрунтовується і утверджується завдяки 
своєрідному підходу до світу і життя" [9].  

О.Лосєв цікавий для Д.Чижевського як мислитель 
антипозитивістської орієнтації, який шукає альтернати-
ву "позитивістському методологізму" – напрямові, що 
його автор "Философских исканий в Советской России" 
називає "справжньою чумою західноєвропейської філо-
софії". Відкидаючи формально-логічний метод О.Лосєв 

пробує, опираючись на всю традицію антично – європей-
ської думки, протиставити "формально-логічному підхо-
дові", два далеко не тотожні між собою і, водночас, внут-
рішньо близькі методи – діалектичний і феноменологіч-
ний. Думка автора "Античного космосу" прагне осягнути 
ідеальну єдність емпіричного буття, а не саму емпірію у її 
окремішності. "Безпосередньо дане" наскрізь пройняте 
елементами вищого порядку", надчуттєвого або ідеаль-
ного, йому властива ідеальна внутрішня структура, яка 
приступна в безпосередньому вбачанні. 

Проте, "ейдетика" О.Лосєва, як переконаний україн-
ський дослідник, все ж таки швидше закорінена в пла-
тонізмі (у неоплатонівському його тлумаченні), а ніж у 
гуссерлівській феноменології. Вказуючи на платонівські 
джерела філософського пошуку О.Лосєва, Д.Чижевсь-
кий водночас зазначає, що орієнтація на платонізм 
властива не лише йому, а є спільною рисою творчості 
ряду відомих російських неофіційних філософів 
(М.Лоський, П.Флоренський, С. Франк та ін.). Звичайно 
ж платонізм О.Лосєва немає нічого спільного з догма-
тичним слідуванням букві великого давньогрецького 
філософа. У О.Лосєва ідеї Платона "висвітлені" ідеями 
Г.Гегеля та феноменологічним методом Е.Гуссерля. 
Спостереження над філософським стилем О.Лосєва 
дають підставу Д.Чижевському висловлювати своє ба-
чення предмету історії філософії і особливостей філо-
софського дискурсу взагалі. Усяка серйозна історія фі-
лософії це не лише інтерпритація минулого, а й тлума-
чення сьогодення. Важливо уникнути двох крайнощів 
історико-філософського аналізу. Перша з них – реляти-
візм, коли історію філософії вважають історією постій-
них помилок "інтелектуальних катастроф на морі не-
скінченності" (Ж.Ренан). З іншого боку існує тенденція 
розуміти філософію, як постійне кружляння навколо 
одної і тої ж проблеми, або як вираз одної й тої ж вічної 
істини. Автор "Философских исканий в Советской Рос-
сии" закидає О.Лосєву саме оце – останнє. Захоплення 
автора "Античного космосу" Платоном настільки силь-
не, що і уся подальша історія філософії, свідомо чи 
мимовільно, постає в його уяві як, фактично, історія 
платонізму. Занурюючись в глибини античної філософ-
ської думки, О.Лосєв все ж схильний показувати її ско-
ріше в статиці а ніж в динаміці. 

Не погоджуючись з окремими висновками філософсь-
ких досліджень О.Лосєва, Д.Чижевський аж ніяк не прагне 
відмовити їм у "свіжості, пориві та істинній філософській 
серйозності" – оцінюючи їх, як справді нове слово в росій-
ській філософії. Чи варто говорити, що оцінка українським 
вченим О.Лосєва як мислителя, з точки зору сьогодення, 
виявились абсолютно точною. Міркування з приводу ло-
сєвських ідей дали можливість Д.Чижевському зачепити 
більш широку проблему – а саме проблему особливостей 
російської і взагалом слов'янської ментальності. У цьому 
відношенні він виступив як опонент тих, вельми автори-
тетних мислителів (Л.Карсавін, С.Булгаков, М.Лоський), 
які схильні були підкреслювати "практичну спрямова-
ність" російської філософії на вирішення життєвих за-
вдань – на противагу філософії західній, для якої само-
цінне значення мав теоретичний дискурс. (Змістовною 
паралеллю цьому може бути відома точка зору про 
особливі суспільні функції росйської літератури – "поэт 
в России – больше чем поэт". Є.Євтушенко ). 

Позиція Д.Чижевського була в цьому відношенні 
прямо протилежною. Ось що він писав: "Філософія є і 
може бути лише теоретичною наукою. Практична спря-
мованність, у тому розумінні, що з теоретичних поло-
жень роблять практичні висновки, що теорію "пробують 
застосувати", – така спрямованість була завжди і всюди 
у всякої спражньої філософії. Скільки такого "практич-
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ного пафосу "відчуваємо у Платона, Спінози, І.Канта 
або Г.Гегеля!" [10]. Ризикованість такого роду міркувань 
полягає, як вважає дослідник в тім, що визнавши їх за 
правдиві, мусимо тоді визнати і те, що слов"янські ( 
російські) філософи лише розпочинають там, де власне 
філософія завершується. А це, по суті, означає, що 
слов"янської філософії як такої нема, в кращому разі це 
можне розуміти так, що "практично заангажовані" 
слов"яни насправді просто запозичують ті теоретичні 
засади, які вони пробують втілити на практиці, у когось 
іншого. Але тоді вони ризикують прославитись лише як 
"філософські ділки, збирачі чужого добра" [11] (саме 
такими Д.Чижевський вважав комуністичних філософів). 

Слід враховувати, що вчений писав ці слова як раз 
тоді, коли офіційні радянські ідеологи тільки й говорили 
про застосування філософії для вирішення практичних 
завдань соціалістичного і комуністичного будівництва, 
що на практиці означало зведення її до ролі служниці 
партійної ідеології і перетворення на різновид пропага-
нди – горезвісного агітпропу. А звідси вже лишався 
тільки один крок до філософських витворів на кшалт 
"диалектики кузнечно-пресового дела" і т.ін. Наскільки 
ж справедливими і справді пророчими видаються і сьо-
годні слова Д.Чижевського. Не можна братися за вико-
нання практичних завдань, не довівши до завершення 
теоретичної роботи – обгрунтування тих принципових 
засад, на яких спиратимуться у практичній діяльності. 
Практична філософія має свою цінність, однак лише 
тоді, коли вона пройде усі муки теоретичної, спекуляти-
вної думки і звідти здатна буде визначити себе. "З усьо-
го, що тільки є у світі – пише дослідник – найбільш не-
філософським є те, що несерйозне. Філософія є лише 
всього-навсього остання серйозність, яка вимагає усві-
домлення відповідальності, вимагає останньої екстати-
чної грунтовності, вимагає не вибору поміж точками 
зору, а визначення (Еntschеidung) із останніх глибин , 
визначення, з яким пов"язаний всякий окремий вибір і 
всяке окреме рішення" [12]. 

Немає іншого щляху – робить висновок Д.Чижевський 
– до створення оригінальної російської чи слов"янської 
філософської культури, як шлях теоретичних пошуків. 
Усяка ж спроба підмінити філософську рефлексію балач-
ками про практичне спрямування, розцінюється ним як 
профанація високого призначення філософії. Згадаймо, 
що мислитель вів про це мову тоді, коли на його батьків-
щині розпочався справжній погром як філософії, так і усієї 
гуманітарної культури взагалі. Наступало нове середньо-
вічча зі своєю схоластикою, своїми ченцями і своєю інкві-
зицією. На багато десятиріч розвиток філософії, як і інших 
гуманітарних і суспільних наук, було загальмовано. 

Питання про практичну і теоретичну філософію має 
також і інший вимір. Йдеться про взаємозв"язок між 
знанням і вірою, між філософським дискурсом і релігій-
ним об"явленням. Прихильники "практичної заангажо-
ванності" слов"янської, у тому числі російської філосо-
фії, мали під цим на увазі ту обставину, що в Росії фі-
лософський пошук часто йшов руч обруч з пошуком 
релігійним і що своїх вершин російська філософська 
думка досягла в особі С.Франка, М.Бердяєва, 
П.Флоренського та інших релігійно- філософських мис-
лителів. На думку Д.Чижевського, творчість цих визнач-
них мислителів цінна перед усім тим, що філософська 
рефлексія в їх творах є абсолютно вільною і не пригні-
чена релігійно-містичними переживаннями, що обидва 
виміри їх екзистенції – релігійний і філософський орга-
нічно доповнюють один одного. У зв'язку з цим дослід-
ник вважає не точною тезу про середньовічну філосо-
фію як служницю теології. Навіть у середні віки – пише 
він – філософія була служницею істини, ніякої іншої 

служби філософія, доки вона лишається такою, не не-
сла і нести не може. У середні віки філософія "слугува-
ла абсолютному" – проте це її одвічне призначення – 
як, між іншим, це призначення не лише філософії, а й 
усієї культури. Тома Аквінський, зауважує дослідник, 
був куди вільніший і йшов куди більш широкими шля-
хами чим, наприклад, сучасні позитивісти". 

Якщо порівняти основні парадигми філософського 
знання початку ХХ сторіччя з сучасними, то можна пере-
конатись, що при наявності певного кола спільних ("офі-
ційних") проблем сучасний філософський дискурс розго-
ртається в суттєво відмінному культурному просторі і 
зосереджений навколо інших проблем. В сучасному жит-
ті і культурі людства більш виразними стали тенденції 
глобалізації і інтернаціоналізації – з одного боку і, водно-
час, стала куди більш відчутною поліфонічність світу, 
самобутність і унікальність культурного досвіду різних 
народів і регіонів. Те, що раніше видавалося протилеж-
ним і несумісним, сьогодні розглядається як взаємодо-
повнюване. Це з найбільшою чіткістю і категоричністю 
виявив постмодерн, теоретики якого по-своєму перекон-
ливо вказали на обмеженість "логоцентризму" та євро-
поцентризму, які були властиві европоцентричній пара-
дигмі західної філософії останніх століть. 

Стало очевидним, що боротьба філософських шкіл і 
напрямків у добу модерну часто була зумовлена дале-
кими від філософії ідеологічними міркуваннями. Також 
стала більш очевидною і обмеженість спроб поставити 
філософію на службу спеціально-науковому знанню і 
мірити її властивими йому критеріями. Більш глибоким 
стало усвідомлення того, що історико-філософський 
порцес – це не протистояння і боротьба, а діалог різних 
типів філософствування, різних форм рефлексій та 
дискурсів, де відбувається постійне взаємопроникнення 
традицій і новацій, логіки і міфу, "розуму і серця" і т.ін. 

Сучасна філософська культура щодалі глибше усві-
домлює власну "полістилістичність", потребу вслухак-
тися в "голос іншого", шанувати чужий культурний до-
свід, прагнути зрозуміти його. Світобачення раціональ-
но-наукове і міфо-поетичне, релігійно-містичне і по-
всякденне, орієнтоване на західні активістські цінності і 
пройняте, властивою східним культурам споглядальніс-
тю – виступають тепер не як непримеренні антиподи, а 
як повноправні голоси в діалозі світоглядів і культур. 
Методи сучасних історико-флософських досліджень 
щодалі більше набувають компаративістського спряму-
вання, з чим пов"язане зростання інтересу до аналогій і 
паралелей, діалогу і полілогу. Щораз більше стає оче-
видною евристична цінність герменевтичного методів 
аналізу філософського тексту, як специфічної форми 
втілення філософської рефлексії. Традиційне уявлення 
про філософські системи як "окремі щаблі" єдиної про-
гресивної лінії розвитку поступається місцем уявленню 
про "віяло" – структуру де окремі позиції слід розгляда-
ти як у своєму роді рівноцінні, а не ієрархічно ранговані. 

Звичайно ж, перелічені вище ознаки далеко не виче-
рпують собою усієї панорами сучасної світової філософ-
ської думки – йдеться лише про найочевидніші риси су-
часного стилю філософствування, який здобуває своєрі-
дне переломлення в контексті національних філософсь-
ких традицій і шкіл та індивідуальних стильових ознак 
творчості визначних філософів. Не буде перебільшен-
ням сказати, що доба постмодерну, з властивим їй праг-
ненням до толерантності у ставленні до чужої думки і 
іншого стилю мислення сприяє "реабілітації" національ-
них особливостей прояву філософського генія. 

Впродовж тривалого часу українська культура і фі-
лософська думка як її складова частина не мали мож-
ливості для вільного розвитку внаслідок багатовікової 
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політики культурної асиміляції. Ті зміни в стилі духовно-
го життя, які принесла з собою доба постмодерну в 
Україні зівпали з добою нового національного відро-
дження. З його розгортанням стала очевидна прикра 
неповнота окремих наших знань про окремі періоди, 
епохи і явища нашого духовного розвитку. Тому, поруч 
з пощуком нових форм і стилів філософського мислен-
ня, для нас не менш важливим є відтворення достовір-
ної картини нашої культурної історії втіленої в іменах її 
замовчуваних і забутих представників. 

Пробуючи оцінити цьому контексті філософську 
спадщину Д.Чижевського, не можемо не бачити вийнят-
кової співзвучності духовним запитам нашого сьогоден-
ня, актуальності її теоритичного змісту в сучасних умо-
вах. Стає очевидним, що цей мислитель є однією з 
найяскравіших фігур модерністичної доби української 
інтелектуальної історії – доби, яка дала нашій культурі 
М.Грушевського, С.Єфремова, В.Липинського, Б.Кіс-
тяківського, І.Крип"якевича та інших визначних вчених, 
публіцистів, політичних діячів. 

Більшість із них відзначалася енциклопедичністю 
своїх знань, широтою наукових зацікавлень, які виходили 

за межі якоїсь окремої науки. Д.Чижевський як дослідник 
зумів поєднати продуктивну працю в галузі слов"янського 
літературознавства з інтенсивною дослідницькою робо-
тою в галузі філософії. Не буде перебільшенням сказати, 
що він був першим українським професійним філософом 
ХХст., роботи якого відповідали прийнятим тодішнім фі-
лософським співтовариством критеріям і здобули світове 
визнання. Завдяки їм західна літературна та філософсь-
ка громадськість змогла скласти уявлення про фундаме-
нтальні цінності і досягнення української і, загалом, 
слов"янських культур, а вітчизняні гуманітарії здобули 
змогу переконатися у західноєвропейському походженні 
ряду тих явищ нашого культурного життя, які з першого 
погляду видавалися суто місцевими. 
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ЛЮДИНА ОСВІЧЕНА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН 

 
Cтаття розглядає теорії соціальної зміни, аналізує взаємозв'язок освіти та соціальних змін та досліджує роль 

людини в контексті освіти як чинника соціальних змін. 
The article consider the theories of social changes, analyse correlation between education and social changes and research 

the role of person in education as a cause of social changes context. 
 
Актуальність полягає в дослідженні зміни ролі лю-

дини в постіндустріальному суспільстві: переході від 
людини пасивної до активної, від такої, що підкоряється 
обставинам, до такої, що творить історію. В умовах 
трансформації часто основну увагу приділяють еконо-
мічним та політичним чинникам, забуваючи про люди-
ну, але саме людина є головним суб'єктом, який здійс-
нює ці зміни, і, саме від неї залежить успішність їх реа-
лізації. Тому основним завданням є показати значення 
освіченої людини для оптимальних соціальних змін. 

Ступінь розробленості теми є доволі значною але 
недостатньою. Соціальні зміни досліджувались в пра-
цях представників еволюціонізму: О.Конта, Г.Спенсера, 
Е.Дюркгейма, Л.Моргана, Ф.Теніса; марксизму та неома-
рксизму: К.Маркса та Ф.Енгельса, А.Грамші, Д.Лукача та 
Е. Фромма, Р.Дарендорфа; теорії соціальної дії: Е.Гі-
денс, М.Арчер; теорії світ–системного аналізу: І.Валлерс-
тайн; структуралізму: А.Турен; неофункціоналізму: Т.Пар-
сонс, Н.Луман та ін. Серед комплексних досліджень со-
ціальних змін останнього часу, слід виділити роботи 
П.Штомпки та І.Предборської. Роль особистості в процесі 
соціальних змін досліджується в роботах О.Злобіної, 
зміна ролі людини в постіндустріальному суспільстві роз-
глядається в роботах В.Іноземцева, аксіологічні аспекти 
соціальної зміни аналізуються в роботах М.Вебера, 
Е.Фрома, С.Кримського, питання ролі громадянського 
суспільства досліджуються К.Поппером, П.Козловським, 
Ю.Хабермасом, Е.Гелнером. 

Новизна даного дослідження полягає у встановленні 
необхідності розгляду освіти як домінуючого чинника у 
формуванні людини – суб'єкта соціальних змін в умовах 
сучасних українських реалій. 

Cьогодні, в умовах зростання динаміки суспільних 
процесів та розвитку можливостей для гуманітарного 
впливу на суспільство, вивчення соціальних змін отри-
мує нове значення. Для встановлення оптимальних 

шляхів соціальних змін необхідний аналіз механізмів їх 
перебігу та умов формування людини, як їх суб'єкта. 

Як писав І.Валерстайн, ми живемо у всесвіті невизна-
ченості, і невизначеність ця є постійною [1]. Але ця постій-
ність є чи не єдиною перевагою невизначеності, бо завдя-
ки невизначеності існує творчість – творчість у всесвіт-
ньому масштабі, в тому числі і творчість окремої людини. 
Світ людських стосунків є недосконалим, і через це в ньо-
му завжди буде несправедливість. Зробити світ більш 
довершеним ми можемо, поглибивши наше пізнання його. 
А для цього нам потрібно вчитися, спілкуватися та отри-
мувати один від одного ті особливі знання, які ведуть до 
розуміння спільних проблем та вироблення рішень. 

Вивчення соціальних змін передбачає їх розгляд в 
межах певної теорії. Але, як пише Е.Гідденс: "за останні 
два сторіччя теоретики прагнули розробити універсальну 
теорію, що пояснювала б природу соціальних змін, проте 
жодна з однофакторних теорій не може пояснити розмаї-
тості соціального розвитку, починаючи від суспільства 
мисливців, збирачів і скотарів до традиційних цивілізацій 
і, нарешті, нинішніх складних соціальних систем", – та-
ким чином він відзначив безплідність спроб побудови 
однофакторних концепцій пояснення суспільних змін [2]. 
Сучсане розуміння суспільства проголошує, що суспіль-
ний рух не є поступовим та визначено спрямованим в 
певному напрямку. Напрям суспільних змін створюється 
цілеспрямованою діяльністю людей, що в загальному 
плані визначає напрям змін суспільства. Тобто, люди 
щоденно перетворюють та змінюють суспільство.  

Соціальна реальність – це динамічний процес, який 
відбувається, а не існує. Соціальний процес є констру-
йованим, створеним діями людей. Наше життя прохо-
дить у трансформації, а її основний зміст є постійне 
виробництво і відтворення суспільства. Соціальні зміни 
– це злиття множинних процесів з різними векторами, 
що частково перехрещуються, частково зближаються і 
розбігаються, підтримуючи або знищуючи один одного. 
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