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"Кожна наступна епоха в історії етносу може бути ви-
щою, але може бути й нижчою" [Там само. – С.33]. По-
слідовність у історії забезпечується не телеологічним 
шляхом, а постійним колом ідеологічної боротьби, 
ідейного протистояння, між попередньою епохою та 
наступною, яка йде за нею: "При зміні двох епох світо-
гляд однієї епохи витворюється не сам собою і не сам із 
себе в межах даної доби, а в боротьбі проти світогляду 
попередньої" [Петров В. Історіософічні етюди // МУР. 
Зб.2. – Мюнхен, 1946. – С.13]. (Ніби у давніх греків – 
часу немає, а є постійне повернення.) 

Отже, завдання історика розкрити ідеологію епохи. 
Ідеологія складає ядро епохи і представлена думками 
та їх речовим втіленням. Аналіз епохи вдається, коли 
ми встановлюємо її межі, тобто її визначаємо. Межі у 
Петрова подібно як і у Гегеля не тільки роз'єднують, а й 
поєднують, задають напрямок змін. В основі поняття 
меж лежить поняття негації, творчу силу якої найяскра-
віше розкрив Гегель. Таким чином, історик повинен у 
кожному явищі епохи бачити заперечення попередньої 
епохи, тобто подвійну структуру історичного явища. 
Петров каже про "заперечення як структурну норму в 
побудові ідеологій" [Там само. – С.10]. Це означає, що 
факт, або явище, стає історичним, тому що займає своє 
місце у "структурній суцільності ідеології", завдяки його, 
або її, відповідності нормі, якою виступає негація. Прос-
тіше кажучи, якщо явище заперечує структурі ідеології 
попередньої епохи, то воно історичне і має право нази-
ватись новим. Ось саме той критерій історичності і істо-
ричного підходу, чого не може дати емпіризм із його 
часовістю. Тут не причинно-наслідковий зв'язок у часі, а 
логічний поза часом. 

Потрібно зазначити, що Віктор Петров демонструє 
дієвість своєї історіософської методологічної концепції 
на прикладах із багатьох областей культури, це й ана-
ліз витворів мистецтва [Бер В. Екскурси в мистецтво. 
Про домо суа. Дещо про методу // Рідне слово. – Мюн-
хен; Карлсфельд, 1946, №12 – С.57-65], це й розгляд 
концептуальних засад сучасної фізики [Бер В. Сучасний 
образ світу. Криза клясичної фізики // Арка. – 1947, ч.1. 
– С.2-6.] тощо. 

Нарешті, необхідно зазначити, що Віктор Петров за 
допомогою своїх філософсько-історичних досліджень 
дає важливе розуміння таких сучасних історичних явищ, 
таких як постмодерн та глобалізація. Це є найбільш ак-
туальним, тому що саме ці явища постали для сучасної 
філософії та історії філософії об'єктом чи не найпопуля-
рніших і одночасно найсуперечливіших дискусій. 

Постмодерн як історико-філософське та соціокуль-
турне явище, за Петровим, є якраз найяскравішим про-
явом ідеології епохи Нового часу (модерну). І не потрі-
бно плекати ілюзії стосовно його новизни. "Раціоналізм, 
суб'єктивізм, релятивізм, плюралізм, скептицизм лягли 
в основу структури гносеологічної системи Нового часу" 
[Петров В. Історіософічні етюди // МУР. Зб.2. – Мюн-
хен, 1946. – С.14]. Він по суті агонія модерну, а не вихід 
у майбутнє: "Людство остаточно стомилося від необо-
в'язковости істин, від їх плюралістичної множинности, 
від їх здрібнілости, приватності думок, партикуляризму 
мислення. Людина гине в плині умовних і сумнівних, 
суспільно безсилих істин" [Там само. – С.17]. 

Постмодерн є нічим по відношенню до процесів гло-
балізації, тобто саме глобалізація несе із собою явища, 
які заперечують (несуть у собі негацію) структурні еле-
менти попередньої епохи Нового часу. Глобалізм – це 
нове і за ним майбутнє: "Релятивізм може бути доктри-
ною одиниць, але не може бути доктриною мас, що праг-
нуть бути організованими. Наш час вимагає від істини 
функціональної соціяльности, як це було колись [Авт. – 
мається на увазі епоха Середньовіччя]" [Там само. – 
С.18]. І далі узагальнення: "У 19-20 ст. держави змагали-
ся за імперіялістичний перерозподіл світу. Наш час зма-
гається за неподільність світу" [Там само]. 

Чи не найголовнішою умовою глобалізму Віктор Пе-
тров вважає техніку: "За наших днів техніка повернула 
світові його неподільність. Людство спираючися на здо-
бутки техніки, починає прагнути світових неподільних 
істин. Істин монументальних, сталости в істині. Не осо-
бистих і хистких, а універсальних, не приватних, а соці-
яльних. Людство робить перші кроки, щоб надати істині 
не тільки раціональної, але й організованої обов'язко-
вости. Більше організаційної, через організації і органі-
заціями ствердженої обов'язковости" [Там само. – 
С.17]. Отже, техніка у Петрова є не умовою прогресу в 
часі, а умовою логічного зсуву ідеології попередньої 
епохи поза часом. 

Дійсно, можна не погоджуватись з думками видатно-
го українського вченого, але безперечним є той факт, 
що Віктор Петров створив оригінальну концепцію філо-
софії історії, центральним моментом якої є картина іс-
торії без часу: час допомагав творити епосі Нового ча-
су, нова ж епоха глобальних соціальних організацій 
буде мати свого нового помічника. Можливо, ним буде 
простір (у широкому значенні цього поняття)?! 
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Визначаючою характеристикою філософського 

знання від інших типів знання (наприклад, наукового) є 
його рефлексивність, тобто самообґрунтованість. Фі-
лософське знання, філософія є не тільки знанням про 
щось, а й про саме себе, про умови власної можливос-
ті. Наука як система знань будується з аксіом, певних 
положень, які приймаються як дані і не піддаються ре-
флексії. Однак, яким є зміст рефлексивного знання, 
знання-про-себе (для-себе)? Змістом виявляється не 
тільки вищенаведені положення, не тільки певна сис-
тема суджень, а й процес становлення, генези знання – 
його історія. Наукове знання, сама наука у своїх межах 
має характер аісторичний і це цілком зрозуміло, оскіль-
ки іманентною рисою науки, наукового знання є його 
всезагальність і необхідність. Тому історія науки в ме-
жах її предметного поля, на перший погляд, не має ев-

ристичного статусу. Історія науки виявляється знанням 
не суто предметно-науковим, а більш методологічним. 
Цілком зрозуміло, що без історії науки немає і науки. 
Однак, історія науки не має статус наукового знання, 
тобто сама не є науковою, а розуміється як основа ме-
тодологічної бази самої конкретної науки. Отже, історія 
науки є системою не суто наукових, а методологічно-
філософських суджень, є знанням іншого типу. А сама 
наука як система знань залишається нерефлексивною, 
певною мірою обмеженою власним предметом. 

Цілком зрозуміло, що філософія як система знання 
не може будуватися з аксіом, оскільки вона не буде 
методологією науки. Щоб задавати умови можливості 
приросту наукового знання, філософія має бути рефле-
ксивною системою знання. Тобто необхідним моментом 
філософського знання є знання-про-себе, знання-для-
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себе, яким є історія філософії. Отже, за словами одно-
го з видатних українських філософів ХХ ст. 
В.І.Шинкарука, філософія є історія філософії. 

Філософсько-наукова спадщина Віктора Платоновича 
Петрова ще чекає на своїх дослідників і є особливо акту-
альною не тільки для філософських досліджень. Будучи 
оригінальним філософом В.Петров посідає значне місце 
як науковець-дослідник майже в усіх галузях гуманітар-
ного знання. Історія, літературознавство, археологія, 
етнографія, фольклористика, мовознавство – це лише 
неповний і достатньо загальний перелік тих сфер пізнан-
ня, де Віктор Петров за своє життя показав себе справж-
нім ґрунтовним фахівцем. Про це свідчать не тільки ко-
леги й біографи мислителя, що мали змогу тривалий час 
співпрацювати з В.Петровим, а й неабиякий за обсягом і 
змістом перелік опублікованих наукових праць, яких на 
1956 р. налічувалося біля 200, у тому числі ряд моно-
графічних досліджень з історії філософії, історії літера-
тури, етнографії, археології. Літературознавчі студії не 
обмежувалися у творчості В.Петрова лише науковими 
дослідженнями. Сьогодні українська література вже від-
крила для себе Петрова-письменника, що публікувався 
під псевдонімом В.Домонтович. Серед творчої літерату-
рної спадщини Петрова – низка романів, які являють 
собою наочний приклад естетичної концепції самого 
В.Петрова. Це романи "Дівчина з ведмедиком", "Доктор 
Серафікус", "Без ґрунту". 

Крім цих романів літературна спадщина В.Петрова 
містить у собі цикл новел, у тому числі автобіографічних. 
Аналізу творчої спадщини Віктора Петрова можна при-
святити окреме дослідження, адже і сьогодні велика кі-
лькість робіт ученого, які є не менш (якщо не більш) зна-
чимими для дослідження, залишається неопублікова-
ною. Особливо характерною обставиною у цій ситуації є 
неопублікованість саме філософських робіт В.П.Пет-
рова. Нині ми можемо спостерігати відновлення інтересу 
до філософських праць мислителя. За останні роки були 
опубліковані деякі його історико-філософські роботи 
("Особа Сковороди", "До характеристики філософського 
світогляду Сковороди", "Естетична доктрина Шевченка"). 
Однак усі вони не є великими дослідженнями, а лише 
статтями, окремими невеликими публікаціями. А ґрунто-
вні за змістом і за обсягом історико-філософські, етно-
графічні, історичні, літературознавчі дослідження зали-
шаються неопублікованими рукописами, які поки-що мо-
жна знайти лише в бібліотеках архівів. Ця обставина є, 
мабуть, зараз основною причиною певного незнання й 
недослідженість В.Петрова як філософа. Більш того, 
його філософські дослідження свідчать про те, що саме 
В.Петров був чи не найпершим українським мислителем, 
що створив власну цілісну й завершену філософську 
систему, отже, став у певному сенсі класичним філосо-
фом в історії української філософії.  

ХХ ст. характеризується прогресуючою диференці-
ацією знань, коли людина-науковець все більше обме-
жується певним предметним полем дослідження. Не-
ординарність особи В.П.Петрова для свого століття як 
ученого-універсала уможливлює системність і класи-
чність його філософії. 

Коли ми говоримо про класичну філософію зазвичай 
ми асоціюємо і з іменами таких філософів, як Ф.Бекон, 
Р.Декарт, Дж.Локк та іншими представниками класичної 
західноєвропейської філософії або ж із німецьким ідеа-
лізмом, німецькою філософією XVII–XIX ст., яка була 
названа Ф.Енгельсом класичною німецькою філософі-
єю. Тому на перший погляд характеристика будь-якої 
філософської системи ХХ ст. як класичної виглядає не 
зовсім упевнено. 

Говорячи про сумнівність філософської системи 
В.Петрова як класичної ми перебуваємо у певній ілюзії. 
Суть її полягає в невиправданій екстраполяції розумін-
ня класичної і посткласичної філософії. Невиправда-
ність екстраполяції обумовлена певною відмінністю 
філософських традицій. Звичайно, українська філосо-
фія знаходиться у нерозривній єдності з європейською 
як культурною так і філософською традицією. Однак, 
навіть у межах західноєвропейської філософії існують 
певні відмінні між собою традиції (німецька, британська, 
французька та ін.) Цілком зрозуміло, що в межах будь-
якої традиції неможливий розрив із класикою. Будь-яка 
некласична філософська система імпліцитно містить, 
знімає у собі класичні проблеми. Як зазначає дослідник 
проблем спадкоємності знання І.В.Огородник, є грубою 
помилкою ототожнювати класичне знання як дещо ре-
гресивне і таке, що не відповідає вимогам сучасності, 
вішати на нього дискримінаційний ярлик: "не існує двох 
наук – класичної і некласичної, нової і старої, – робить 
висновок дослідник, – Існує єдина наука, де те, що ми 
називаємо новою, сучасною наукою, є не що інше, як 
дальший розвиток наміченого класиками" [Огородник 
І.В., Стогній І.П. Спадкоємність наукового знання. – К., 
1981. – С.97]. Звичайно, філософське знання не є суто 
науковим, однак його розвиток неможливий поза пев-
ною філософською традицією, класична філософію і 
наступна сучасна, є елементами єдиного процесу "Роз-
риваючи спадкоємний зв'язок з минулим, – зазначає 
І.В.Огородник, – людина втрачає майбутнє, підпадає 
під владу сліпого довільного цілепокладання, не спря-
мованого нічим, крім кон'юнктурних завдань, які не зав-
жди збігаються із загальнолюдськими цілями, через що 
творчість перетворюється у вандалізм" [Там само. – 
С.96]. Історія філософії як елемент філософської сис-
теми є моментом причетності певної системи до певної 
традиції, ідентифікує її у системі спадкоємності знання. 

Посткласична європейська філософія ХХ ст. є роз-
витком уже існуючих традицій, які поклала класична 
філософія. Однак, чи була українська філософія XVI–
XIX ст. класичною? Зважаючи на вищенаведені крите-
рії, відповідь буде негативною. Зважаючи, як зазначає 
Д.Чижевський, на певну культурну та інтелектуальну 
несамостійність України тих часів ми не можемо гово-
рити про наявність потужної традиції в українській фі-
лософії до ХХ ст. Але, на жаль, можемо констатувати її 
перерваність, що була зумовлена ідеологічною несамо-
стійністю. ХІХ ст. стало певним шляхом до класики. 
Українська філософія не вписується у загальноприйня-
ту західноєвропейську матрицю етапів розвитку філо-
софії. Це не означає її відірваність від європейської 
філософії, а лише доводить її самобутність і само-
стійність. Лише ХХ ст. є часом класичної української 
філософії, оскільки саме в цей час ми можемо спостері-
гати розвиток і закладення самостійної філософської 
традиції на Україні, що є необхідним моментом розвит-
ку, але процес не завершився і сьогодні. В умовах сьо-
годення особливо актуальною є побудова традицій фі-
лософських досліджень на Україні. Ця побудова здійс-
нюється багатьма видатними сучасними українськими 
філософами. Ми з певністю можемо говорити про філо-
софію В.П.Петрова як про одну з взірцевих систем 
української філософії, яка поряд з іншими стала осно-
вою сучасної української філософії. 

Класичність філософської системи В.Петрова обу-
мовлюється тим, що в усіх сферах своїх досліджень 
В.Петров крім суто предметних розробок виявляється 
оригінальним методологом. Філософсько-методоло-
гічна рефлексія простежується в усіх не філософських 
роботах мислителя. В цьому неважко переконатися, 
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звернувшись до його робіт. Адже не секретом є те, що 
В.Петров, будучи істориком, етнографом, археологом, 
створив цікаві і неординарні методологічні концепції 
археологічного дослідження ("Етногенез слов'ян", "По-
ходження українського народу"), етнографії ("Методо-
логічно-світоглядні напрями в українській етнографії й 
фольклористиці ХІХ–ХХ ст.), історії літератури. Ми не 
будемо перераховувати всіх робіт мислителя, оскільки 
їх список сьогодні вже опубліковано (журнал Слово і 
Час, №10, 2002). 

Як філософ, Віктор Петров виявляється класиком, 
оскільки філософська система, як ми покажемо нижче, 
можлива лише з умови концептуалізуючої рефлексії 
над історією, тобто лише за умови історико-
філософської концепції. Історико-філософська концеп-
ція виступає системоутворюючим моментом усієї фі-
лософської системи мислителя 

Сьогодні, серед дослідників творчість В.П.Петрова, 
поза увагою опинилися його історико-філософські ро-
боти , аналізу яких і присвячене дане дослідження. 

Історико-філософська концепція В.Петрова має сьо-
годні для розвитку історії української філософії значний 
евристичний потенціал. Вона представлена мислите-
лем як на теоретико-методологічному так і на конкрет-
ному рівнях. Конкретність історії філософії В.Петрова 
полягає у конкретності досліджень. Основні роботи ми-
слителя і досі перебувають в архіві, хоча за своєю гли-
биною потребують багатьох досліджень у різних сфе-
рах філософського знання. 

В силу обмеженості даного дослідження його пред-
метом і об'ємом, метою є критичний аналіз основних, 
найбільш ґрунтовних історико-філософських робіт Вік-
тора Петрова – "Антропологія Сковороди", "Особа Ско-
вороди", "До характеристики філософського світогляду 
Сковороди" та ін. Саме в них мислитель аналізує особ-
ливості історії української філософії, пропонує теорію 
та методологію історико-філософські дослідження у цій 
сфері, підтверджуючи свою концепцію конкретними 
результатами. 

Ми можемо сподіватися, що перше дослідження іс-
торико-філософської концепції Віктора Петрова викли-
че низку нових пошуків у сфері методологічних проблем 
історії філософії України, переосмислення нашої філо-
софської спадщини задля подальшого розвитку україн-
ської філософії на світовому рівні.  

Значний поштовх до розробки проблем історії філо-
софії, звичайно, здійснив Г.В.Ф.Гегель, який показав іс-
торію філософії не як колекцію суперечливих філософ-
ських учень, а як єдиний процес саморозвитку філософ-
ського знання. Також загальновідомим є той факт, що 
саме Г.Гегель вважається мислителем, який у формі 
системи реалізував кантівську ідею "історії чистого розу-
му", тим самим представив історію філософії як систему 
знання, що має свій предмет та методологічну базу. Не 
менш відомими залишаються і недоліки гегелівської іс-
торії філософії як і системи Гегеля в цілому. Як зазначає 
відомий дослідник проблем методології історії філософії 
Ю.В.Кушаков, саме з Гегеля починається розвиток кон-
цептуалізованої рефлексії з приводу історії філософії 
[Кушаков Ю.В., Ткачук М.Л. О.М.Гіляров як історик філо-
софії // Філософська і соціологічна думка. – 1990. – №5. – 
С.100]. Необхідним наслідком такої рефлексії є створен-
ня історико-філософської концепції, що будучи сама 
системою, висвітлює й рефлектує над розвитком філо-
софського знання. Зміст ідеї концепції історії філософії 
полягає у тому, що він розкривається не лише у системі 
поглядів на історико-філософський процес, а і формує 
спосіб розуміння останнього. Тобто історія філософії 

сама є певним типом філософування, є певною філо-
софською системою. 

Необхідність концептуалізованої рефлексії з приводу 
історії філософії України була усвідомлена мислителями 
ще у другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття. 
Про це виразно свідчать роботи таких видатних дослід-
ників історії філософії на Україні як С.Гогоцький, 
П.Ліницький, О.Новицький, О.Гіляров, Д.Чижевський та 
ін. Системи всіх цих мислителів стали певними теорети-
чними передумовами формування історико-
філософської концепції В.Петрова. Особливо цікавими 
для даного дослідження постають такі історики філософії 
як О.Гіляров, Д.Чижевський, оскільки саме в їхніх робо-
тах робляться перші спроби критичного переосмислення 
гегелівської теорії та методології історико-філософського 
процесу, спроби побудови історії української філософії. 
Не менш важливим, а можливо, і вирішальним виявився 
вплив на формування концепції історії філософії 
В.П.Петрова найближчих послідовників самого Гегеля – 
К.Фішера та Л.Фейєрбаха, які, виходячи з критики геге-
лівської системи, створили власні історико-філософські 
концепції. Прямого посилання на роботи Л.Фейєрбаха, 
О.Гілярова, Д.Чижевського у роботах В.Петрова ми не 
зустрічаємо, однак це не говорить про відсутність пере-
осмислення філософом робіт даних мислителів.  

Як уже було зазначено, інтерес до проблем історії 
філософії виникає у мислителя у першому періоді його 
творчості. Зараз не є секретом той факт, що подібні по-
силання могли взагалі з ідеологічних причин звести нані-
вець будь-яке дослідження, приректи його на довготри-
вале забуття та ігнорування. Історико-філософські ідеї 
Г.Гегеля, Л.Фейєрбаха, О.Гілярова, Д.Чижевського стали 
важливими теоретичними передумовами для формуван-
ня історико-філософської концепції Віктора Петрова. 
Саме В.Петров виявився тим мислителем, який вимагав 
від власної філософії системності. Філософська система 
В.Петрова не вичерпується історією філософії. Як пока-
же подальше дослідження, історико-філософська конце-
пція В.П.Петрова є шлях до його філософської системи, 
яку в межах традиції української філософії можна назва-
ти як одну з перших класичних учень. 

Проблема системного викладу історії української 
філософії була усвідомлена ще на поч. ХХ ст. і сьогодні 
не має остаточного вирішення. Історія філософії є та-
ким знанням, що рефлектує в себе, тому очевидним є 
безпосередній зв'язок філософії та історії філософії. 
Отже, системна форма історії філософії насамперед 
залежить від форми самої філософії, моментом якої 
постає історія філософії. 

Сьогодні дослідники історії філософії України 
(В.С.Горський, М.Л.Ткачук, Н.Г.Мозгова, Ю.А.Федів) при-
тримуються думки про відсутність системної форми украї-
нської філософії, та історії української філософії зокрема. 
Це положення, звичайно, не є необґрунтованим, оскільки 
має під собою майже столітню традицію історико-
філософських досліджень. До подібних висновків прихо-
дили як сучасники В.Петрова (Д.Чижевський, Д.Багалій, 
Зеленогорський, Єфіменко), так і сучасні. Як поставитися 
до таких висновків і чи можлива для них альтернатива? 
Чи й справді нам необхідно, за словами Д.Чижевського, 
ще чекати на свого "великого філософа"? 

Для Віктора Петрова подібні твердження стали ли-
ше вихідним пунктом, початком дослідження. Власне 
цій проблемі мислитель присвячує другий розділ на 
сьогодні неопублікованої роботи "Антропологія Сково-
роди". Філософ детально аналізує погляди своїх сучас-
ників, що згодом перетворюються у теоретичних опо-
нентів і на більш конкретному матеріалі, яким у роботі є 
історико-філософський аналіз творчості Сковороди, 
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доводить і висвітлює умови можливості системного 
підходу до історії української філософії. Цілком зрозу-
міло, що конкретному матеріалу і конкретним виснов-
кам передує певна система теоретико-методологічних 
принципів, що уможливлюють перші. Тому в рамках 
даного дослідження для більшої послідовності необхід-
ною постає тематизація даних принципів у чистому ви-
гляді, метою якої є показати місце й функціональність 
методології Петрова на конкретному історико-
філософському матеріалі. Услід за В.Петровим для нас 
проблема системності української філософії трансфор-
мується у питання про умови можливості історії україн-
ської філософії як системи. 

Подальший виклад і буде висвітленням теоретико-
методологічних умов можливості системного історико-
філософського знання. 

Як зазначає видатний теоретик історії філософії, су-
часник Гегеля, Л.Фейєрбах критичне ставлення до істо-
рії філософії можливе двох типів: критика, що побудо-
вана на поверховому розумінні та критика "правильна", 
що будується на основі розуміння самого поняття сис-
теми [Фейербах Л. История философии. Собр. соч. в 2-
х т. – Т.2. – М., 1967. – С.254]. В сучасних дослідженнях 
це положення Фейєрбаха трактується як зовнішня та 
внутрішня (іманентна) критика [Кушаков Ю.В. Историко-
философская концепция Л.Фейербаха. – К, 1981. – 
С.102]. Сутність зовнішньої критики полягає у тому, що 
вона, фіксуючи багатоманіття зовнішніх проявів систе-
ми, не входить усередину самої системи, що критику-
ється. Прикладом цього може бути критика певних 
принципів, положень, висновків філософського вчення, 
які розглядаються відірвано від самої системи. Сутніс-
тю іманентної критики є розгляд принципів, положень, 
висновків філософського вчення, при якому система не 
відкидається, а зазнає розвитку, у формі критичного 
переосмислення Віктор Петров наголошує на непродук-
тивності першого виду критики і на необхідності друго-
го. Прикладом іманентної критики в межах історико-
філософської концепції Віктора Петрова є критичне 
переосмислення гегелівської теорії та методології істо-
рико-філософського процесу, яке аналізувалося нами у 
попередньому розділі. Адже виходячи із суперечностей 
гегелівської позиції філософ знаходить альтернативу 
останній, тим самим, можливо, і заперечуючи суто ге-
гелівську позицію, однак, при цьому розвиваючи саме 
поняття останньої – поняття історії філософії. 

Як ми зазначили вище, ті дослідження, що ставлять 
під сумнів наявність системи історії української філосо-
фії не є безпідставними, більш того, ґрунтуються на 
значній традиції досліджень. Саме тому методом аналі-
зу цих досліджень має бути внутрішня (іманентна) кри-
тика. Однак, перед тим як перейти до розгляду критики 
В.Петровим досліджень Д.Чижевського, Д.Багалія, 
Ф.Зеленогорського, А.Єфіменко, Кудринського, спіль-
ною рисою яких є заперечення системності української 
філософії в історії філософії, необхідною постає тема-
тизація деяких категорій та понять. Говорячи про умови 
можливості історії української філософії як системи, 
потрібно перед безпосереднім викладом зупинитися на 
аналізі таких категорій та понять: "система", "історія 
філософії". Поняття "історії філософії" у філософській 
системі В.Петрова вже частково розглядалось нами 
вище. Ми свідомо уникаємо остаточних визначень, 
оскільки остаточне визначення поняття історії філосо-
фії у системі Віктора Петрова має бути одним з виснов-
ків усього дослідження. Зараз для нас більш важливим 
є показати місце історії філософії у філософській спад-
щині В.Петрова. Отож, важливим для визначення по-
стає поняття системи. 

Віктор Петров розуміє систему як сукупність прин-
ципів, що покладені в основу певного вчення, які знахо-
дяться у такому відношенні, взаємовідповідності, при 
якому сукупність частин утворюють стрункий ряд, ціліс-
ність, в-собі-і-для-себе буття. Тому системний підхід в 
історії філософії – це такий спосіб розуміння історико-
філософського процесу, що ґрунтується на певних єди-
них філософсько-методологічних принципах і дає ціліс-
ний погляд на історико-філософський процес. Конкре-
тизуючи поняття системи до поняття "філософської 
системи" ми об'єктивуємо форму викладу вчення, що 
необхідно має свій зміст, який складають певні філо-
софські ідеї, принципи, положення. Отже, коли ми на-
магаємося верифікувати системність того чи іншого 
вчення в історії філософії, ми застосовуємо категорії 
"зміст-форма". Змістом є сукупність елементів, зв'язків, 
відношень, що створюють певне явище процес. Зміс-
том історії філософії є сукупність філософських учень, 
що диспозиційовані у часі і мають певні відношення між 
собою. Під формою ми розуміємо спосіб вираження 
змісту, його структуру, спосіб існування й розгортання. 
Відповідно в історико-філософському дослідженні фо-
рмою є історичний спосіб викладу певного філософсь-
кого вчення. Звичайно, було б помилкою розривати 
зміст і форму як історико-філософського процесу так і 
конкретних учень. Форма й зміст існують у нерозривній 
єдності і взаємообумовлюють один одного. Оскільки 
нашою метою є з'ясування форми історії української 
філософії, яку пропонує В.Петров, необхідно зазначити 
певний поділ форм на зовнішні й внутрішні. Зовнішня 
форма відображає й фіксує певні несуттєві, акциденці-
альні (несистемні) ознаки. В історико-філософському 
дослідженні методологічна увага до зовнішньої форми 
історико-філософського процесу веде до описової істо-
рії філософії, власне не стільки історії філософії як іс-
торії філософської думки: певних учень уявлень, між 
якими не встановлюється зв'язок. Увага до внутрішньої 
форми історико-філософського процесу зумовлює сис-
темний історико-філософський підхід, оскільки фіксує 
лише необхідні і стійки зв'язки та відношення між філо-
софськими вченнями. 

Виходячи з таких загальнотеоретичних положень, 
спробуємо проаналізувати критику В.Петровим своїх 
сучасників, що певним чином стали його теоретичними 
опонентами. 

Д.Чижевський розуміє філософію як один з продук-
тів, власне, як одну з форм культури, національної 
культури зокрема. Форма філософії є понятійною, тому 
саме в поняттях вона відображає розвиток культури 
певної епохи. Філософія у Чижевського також виявля-
ється певною епохою, що схоплена в думці. Відповідно 
історія філософії, історико-філософський процес є пев-
ною формою розвитку культури у часі. Детермінантою 
історії філософії, тобто визначеності форм філософсь-
ких учень є соціополітичний та культурно-історичний 
контекст, який у концепції Чижевського є певним зміс-
том. Тому обґрунтовуючи свій висновок про відсутність 
філософських систем в історії філософії України філо-
соф апелює до аналізу культурно-історичного контекс-
ту, пояснюючи відсутність систем історичною нестійкіс-
тю і значною несамостійністю в певні проміжки часу 
української культури: "Для характеристики української 
філософічної думки робить великі труднощі ще те, що 
українське культурне життя не завше було різко та яск-
раво усамостійнене та відокремлене. Мінявся і ступінь 
політичної залежності й ступінь рівня національної сві-
домості інтелігенції… Наслідком цього було те, що зна-
чна частина видатніших представників української дум-
ки працювала поза межами України, а, навпаки, на 
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Україні брали живу участь у культурному життю чужин-
ці... Навіть мова... тут не може бути певним мірилом 
вже через те, що в українській мові майже не писав 
ніхто з українських мисленників" [Чижевський Д. Нариси 
з історії філософії на Україні. – К, 1992. – С.15]. 

Таким чином для Чижевського єдиним змістом істо-
рико-філософського процесу є соціокультурний кон-
текст, хиткість і нестабільність якого обумовила несис-
темну форму філософії на Україні. 

А тому, як висновок, історія української філософії не-
можлива як система, а можлива як історія певних філо-
софських учень, як історія філософської думки на Україні. 

Безсумнівно, соціокультурний контекст є важливою і 
необхідною детермінантою історії філософії, однак дале-
ко не єдиною. Незрозумілим залишається міркування 
про те, що відсутність філософських систем в історії 
унеможливлює історію української філософії як систему. 
Отож із необхідністю виникає питання про спосіб верифі-
кації форми системності філософії та історії філософії. 
Іншими словами, необхідно з'ясувати яким чином ми 
приписуємо системність чи несистемність філософсько-
му ученню. Історик філософії, як і будь-який філософ 
завжди має справу з певним текстом. На підставі тексту 
або ж певного філософського вчення, які вирвані із зага-
льного культурного та філософського контексту немож-
ливо зробити жодних висновків. Адже саме по собі вчен-
ня, що висвітлюється дослідником, не може бути ні сис-
темою, ані несистемою. Адже до цих пір розглядаючи 
систему і філософську систему зокрема, ми говорили 
лише про її внутрішню визначеність. Цією внутрішньою 
визначеністю філософської системи постає сукупність 
принципів, положень, методів, що утворюють ціле. Однак 
цього виявляється недостатньо. Такий підхід є аісторич-
ний, він елімінує в собі можливість будь-якої неописової 
історії філософії незалежно від того, чи йде мова про 
українську філософію чи будь-яку іншу. 

Крім внутрішньої визначеності філософська система 
з необхідністю має і зовнішню визначеність. Цією зов-
нішньою визначеністю філософської системи є певна 
традиція – спадкоємність філософського знання. У 
своїх дослідженнях Віктор Петров демонструє немож-
ливість верифікації філософської системи лише за її 
внутрішньою визначеністю. Це можна показати на пев-
них прикладах. Справді, важко не погодитися з 
Д.Чижевським про нестабільність і певну несамостій-
ність формування українського культурного життя. Од-
нак, нецілісність культури не обумовлює несистемність, 
нецілісність філософських учень. Адже є загальновідо-
мим той факт, що соціально-політичний та культурний 
контекст Німеччини за часів розквіту в ній класичної 
філософії (Г.Лейбніц, Х.Вольф, І.Кант, Й.Г.Фіхте, 
Ф.В.Й.Шеллінг, Г.В.Ф.Гегель) також мав певні ознаки 
несамостійності, нецілісності, розірваності. Однак, при 
цьому німецький ідеалізм, німецька класична філософія 
є сама системою, системою систем. Політична роздро-
бленість Німеччини зумовила лише "поліфонічність" 
німецької класичної філософії, зумовила відсутність 
монополізму мислення, що є позитивним моментом. 
Саме в німецькій класичній філософії вся німецька фі-
лософія приходить до своєї самосвідомості. Адже са-
ме в межах німецького ідеалізму виникає (Кант) і роз-
вивається (Гегель) ідея історії філософії. Німецька кла-
сика, залишаючись національною філософією, стає 
загальноєвропейським феноменом. Вона є і певною 
теорією французької революції у сфері духу. І це цілком 
зрозуміло, оскільки змістом історико-філософського 
процесу в історико-філософській концепції Віктора Пет-
рова є не стільки певна культура, певний соціо-
культурно-політичний контекст, а гіперкультурність, 

епоха, що знімає в собі національне і загальнолюдське, 
історичне й логічне і є цілісністю, тотальністю. Історія 
філософії є формою самосвідомості гіперкультурнос-
ті. Неописова історія філософії виявляється можливою 
лише як система систем. Тому лише в межах історії 
філософії як системи, історико-філософської концепції 
можлива верифікація на предмет системності самих 
філософських вчень. Лише в межах історико-
філософської концепції можлива верифікація як спад-
коємності філософського знання, яка є зовнішньою ви-
значеністю філософської системи, так і аналіз сукупно-
сті принципів, положень, методів певного філософсько-
го вчення, що є внутрішньою визначеністю філософсь-
кої системи. Тобто історія філософії є умовою можли-
вості тематизації зовнішньої й внутрішньої визначеності 
філософських систем, які є моментами єдиного процесу 
розвитку, генези філософського знання. Неможливо 
зрозуміти філософське вчення, філософську систему, 
коли несистемно її досліджувати. Саме тому, форму-
люючи принцип системності в історико-
філософському дослідженні, Віктор Петров досить різко 
критикує розуміння Сковороди як "філософа без систе-
ми" у роботах Багалія та Кудринського: "Як поставитися 
до цієї характеристики Сковороди як "філософа без 
системи". Вона виникла, як це вже вище сказано, не з 
самостійних дослідів творів Сковороди, а з вражень і 
літератури про Сковороду. Враження від непослідовно-
сті дослідників Кудринський переніс на самого (курс. 
мій. – С.Р.) Сковороду і несистематизованість поглядів 
Багалія, Зеленогорського, Єфіменко стала несистема-
тизованістю самого філософа" [Петров В.П. Антропо-
логія Сковороди. Ч.2. "Сковорода. Містика його часу" // 
ЦДАМЛМ України. – Ф.243, оп.1, спр. № 26. – С.35].  

Далі філософ продовжує розвивати свою критику, 
вказуючи на те, що серед багатоманітності характерис-
тик Сковороди (як раціоналіста, еклектика, містика і 
т.д.) безсистемний дослідник не виявляє зовнішньої 
визначеності дослідник не виявляє зовнішньої визначе-
ності філософії Сковороди, якою є відповідність і спад-
коємність філософії Сковороди його часові, епосі гіпер-
культурності. Саме тому В.Петров присвячує цій про-
блемі цілий розділ ("Сковорода. Містика його часу"), де 
формулює методологічно-концептуальні засади розу-
міння філософії Сковороди в історико-філософському 
процесі. Отже, безсистемність Сковороди є ілюзією 
розуму, що викликана безсистемним підходом дослід-
ника, історика філософії, який опиняється без ґрунту, 
не маючи історико-філософської концепції. Однак, чим 
виявляється сама історія філософії, історико-
філософська концепція? Об'єктивним процесом розвит-
ку філософських учень у часі, чи сукупністю принципів, 
системою, концепцією, яку дослідник накладає на істо-
рико-філософський матеріал? Ні першим, ані другим, а 
і першим і другим одночасно. Система історії філософії, 
історико-філософська концепція є функція відношення 
дослідника-філософа до історико-філософського про-
цесу. Таким чином, формулюючи принцип особистіс-
ного підходу в історико-філософському дослідженні 
Віктор Петров на методологічному рівні виявляє генезу 
системності філософії. Філософська система виникає 
не тільки в результаті діяльності окремого філософа, а 
й у результаті осмислення його спадщини його послідо-
вниками. Сутністю історії філософії виявляється діалог. 
Філософська система стає системою коли вона вклю-
чається в загальний дискурс. Тому в історико-
філософському дослідженні Віктор Петров формулює 
принцип діалогізму. Історико-філософський процес ро-
зуміється філософом не як лише логічне саморозгор-
тання абсолютної ідей, а як діалог філософів як осо-
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бистостей, діалог філософських систем в межах певної 
епохи. Наочних прикладів цьому існує багато як в історії 
вітчизняної так і зарубіжної філософії. Філософію 
Г.Лейбніца дослідники нерідко верифікують як несистем-
ну. Справді, до такого висновку неважко прийти, якщо 
відірвати філософію Лейбніца з історико-філософського 
дискурсу XVII – XVIII ст. Однак, очевидним залишається 
факт впливу й значимості вчення Лейбніца для німецької 
класичної філософії. Умовою можливості цього стала 
плідна систематизаторська робота Х.Вольфа, який пев-
ним чином виявляється учасником діалогу. Сама систе-
матизація Лейбніцівської філософії, можлива лише за 
умови історико-філософського системного підходу, без-
умовно свідчить нам про самостійність і оригінальність 
самого Х.Вольфа як філософа.  

Подальший розвиток німецької філософії від Канта до 
Маркса імпліцитно містить у собі як свій момент і діалог, про 
що виразно свідчать як окремі дискусії (Кант-Фіхте, Шеллінг-
Гегель, Маркс-Гегель і. т.д.), так і загалом єдність і супере-
чливість німецької класичної філософії. 

Продовжуючи свою думку, Віктор Петров не зупиня-
ється на характеристиках філософії Сковороди як раці-
оналіста, еклектика, "філософа без системи" і т.ін. Шу-
каючи характеристики Сковороди, філософ звертається 
до дослідження самої епохи, за якої жив Сковорода, 
гіперкультурної епохи. Виходячи з ґрунтовного дослі-
дження філософського, гіперкультурного контексту жит-
тя і творчості Сковороди В.Петров говорить про тради-
цію містицизму, в якій перебуває Сковорода і тематизує 
певний діалог, що не висвітлений в чисельній дослід-
ницькій літературі про Сковороду, це діалог зі Сведен-
боргом. Називаючи Сковороду українським сведенбор-
гіанцем [Петров В.П. Антропологія Сковороди. Ч.1. 
"Ідея Боголюдинства" // ЦДАМЛМ України. – Ф.243, 
оп.1, спр. №25. – С.82], філософ виділяє певні форми 
діалогу цих двох систем у межах тієї епохи. Принцип 
діалогізму був сформульований уже у творчості Сково-
роди і конкретизований ним до антропологічно-
персоналістичного діалогізму. У Сковороди ми можемо 
зустріти й метафізичне обґрунтування цього принципу, 
чого ми не зустрічаємо навіть у Фейєрбаха. Серед 
трьох світів Сковороди людина, як носій духу, виявля-
ється їх компендіумом: "Світовий дуалізм сказується й в 
нас самих (курс. мій – С.Р.) і ми також подвійні і розкла-
дені, дисгармонійні як і світ, – зазначає В.Петров, – Дух 
"єсть двоє", казав Сковорода і людина, що зрозуміла 
існування двох тим самим починає змагатись од однієї 
протилежності до другої [Петров В.П. Антропологія 
Сковороди. Ч.2. "Сковорода. Містика його часу" // 
ЦДАМЛМ України. – Ф.243, оп.1, спр. № 26. – С.2]. Далі 
мислитель виділяє цю рису як загальну для цієї епохи, 
епохи романтично-містичної: "Ця риса – переходів од 
однієї полярності до другої – являється основною при-
кметою романтичної культури" [Там само]. 

Містичне тлумачення діалогу В.Петров обумовлює 
певним символізмом. Інтерес до проблеми символу 
дослідник фіксує як у Сведенборга так і у Сковороди: 
"Сведенборг не був першим, який поставив питання про 
символізм речей, про їхню відповідність, питання про 
розум і кінцеву мету всього ладу речей. У нього був 
сучасник Сковорода, який у творах духовидця знайшов 
би багацько знайомого. Ту ж саму філософію тотожнос-
ті й теж учення, що "світ природи єсть ніщо інше як си-
мвол духовного світу…" [Там само. – С.6]. 

Також спільною рисою систем Сковороди і Сведен-
борга є розуміння щастя, що характерне для етики да-
леко не раціоналістичного типу. Вищого щастя людина 
досягає не у сродній праці, не у формальному дотри-
манні категоричного імперативу, а у формі екстазу, екс-

татичних переживань містика: "Сковорода був містиком 
і його ідеал щастя не міг бути не містичним. Як такий, 
цей ідеал щастя уявляє з себе ні що інше як теоретичну 
формуліровку внутрішніх екстатичних переживань міс-
тика. Сковорода змагається того вищого щастя, якого 
досягає людина тільки в екстазі" [Там само. – С.8].  

Наведені цитати слугують лише конкретним засто-
суванням методологічних принципів історико-
філософського дослідження, які пропонує В.Петров. 

Як ми зазначали вище, історико-філософська кон-
цепція для В.Петрова є певною функцією відношення 
між дослідником та історико-філософським процесом. 
Тематизація цього відношення дозволяє сформулювати 
ще один методологічний принцип історико-філософсь-
кого дослідження. Цей принцип полягає у принциповій 
орієнтованості історико-філософського знання, істори-
ко-філософського дослідження не стільки на минуле, 
скільки на теперішнє і майбутнє. На рівні значущості 
історія філософії виявляється більш актуальною для 
розв'язання проблем сучасності, тому перш за все сис-
темність має бути у дослідника. Системність філосо-
фії починається із системності історії філософії. Са-
ме так В.Петров дає відповідь на поставлене завдання. 
Умовою можливості системності української філософії є 
створення історико-філософської концепції. Однак, не 
слід розуміти це положення так, що історико-
філософська концепція виникає спонтанно, нічим не 
детерміновано. Історія філософії виникає як рефлексія 
форм філософування у часі. Філософія та історія філо-
софії взаємообумовлюють одне одного.  

Таким чином, історія української філософії як систе-
ма можлива лише за умови концептуалізуючої рефлек-
сії вчень українських філософів. Тому, підсумовуючи 
основні принципи історії філософії Віктора Петрова, ми 
можемо виділити такі основні методологічні положення. 
Історія філософії розуміється В.Петровим як процес 
пізнання у формі рефлексії форм філософування у часі. 
Співвідношення історико-філософського процесу роз-
глядаються філософом у діалектичній єдності як діале-
ктика змісту й форми. 

В основу історико-філософського дослідження мис-
литель покладає принцип системності, що є єдиною 
умовою можливості неописової історії філософії. Сис-
темна історія філософії може досліджувати й висвітлю-
вати лише філософські системи, що мають бути схоп-
лені у їх зовнішній (спадкоємність філософського знан-
ня) і внутрішній (сукупність взаємопов'язаних принци-
пів) визначеності. 

Змістом історико-філософського процесу виявляєть-
ся не стільки певна культура, певний соціокультурний 
контекст, а гіперкультурність, епоха, що знімає в собі 
національне і загальносвітове історичне і логічне, конк-
ретне й абстрактне і є певною цілісністю, тотальністю. 

Важливою умовою історії української філософії як 
системи є особистісно-світоглядний підхід. Адже в істо-
рико-філософський процес включений і сам дослідник. 

Тому історія філософії стає системою тоді, коли в 
своїй основі вона має не абстрактне саморозгортання 
ідей, а певний діалог, що виражається у формі як істо-
ричного філософського дискурсу, так і сучасного диску-
рсу, в який включений сам історик філософії. 

На рівні значущості історико-філософське дослідження 
не є замкненим у собі, не існує лише для себе, а принципо-
во орієнтоване на вирішення проблем сучасності. 

Історико-філософська концепція В.Петрова є також 
результатом усвідомлення необхідності побудови укра-
їнської філософії як системи. Історико-філософська 
концепція є умовою можливості системи. По-суті, вона 
сама є типом філософування, а, отже, системою. 
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Усвідомлюючи цю необхідність, Віктор Петров не 
тільки теоретично показав умови можливості системно-
сті української філософії, історії української філософії 
як системи. Його концепція існує у конкретних дослі-
дженнях історії української філософії, а тому являє со-

бою чи не найперший взірець класичної української 
філософії, що є актуальним теоретико-методологічним 
взірцем для сучасних історико-філософських дослі-
джень української філософії. 
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ФІЛОСОФІЯ ІСТОРІЇ В "ФІЛОСОФІЇ ОДКРОВЕННЯ" Ф.В.Й.ШЕЛЛІНГА 

 
В статті розкриваються базові принципи філософсько-історичного вчення Шеллінга. На основі аналізу Шеллінгової 

"Філософії одкровення" доведений некласичний підхід до проблем історичного. 
The article evolves the basic principles of the philosophy of history doctrine by F.W.J.Schelling. Nonclassical approach to 

understanding of the history is proved, witch based on the Schelling's "The philosophy of revelation". 
 
Філософія історії Ф.В.Й.Шеллінга є цілісним і само-

бутнім ученням, але в сучасній вітчизняній історико-
філософській науці залишається не досить ґрунтовно 
вивченою й не отримала досі об'єктивної оцінки. При-
чиною цьому є те, що дослідники філософсько-
історичні погляди мислителя здебільшого розглядають 
в контексті "Системи трансцендентального ідеалізму" 
(1800), залишаючи поза увагою філософсько-історичні 
ідеї "Філософії одкровення" (1841), яка не лише якнай-
повніше ілюструє філософію пізнього Шеллінга, а й є 
результатом усієї творчості мислителя. 

Філософія пізнього Шеллінга, що була репрезентова-
на "Філософією одкровення", на відміну від його ранньо-
го філософського вчення, тривалий час була негативно 
поцінована в історико-філософській традиції. Всупереч 
точці зору, що існувала раніше, і яка бере свій початок 
від Г.Гайне та Ф.Енгельса і домінувала в марксистській 
історико-філософській науці, що філософія пізнього 
Шеллінга є занепадом, на початку ХХ століття в західній 
шеллінгознавчій літературі (М.Гайдеггер, К.Ясперс та ін.) 
переважає думка, що мислитель не "деградував", а лише 
піднявся на якісно інший рівень філософування. У росій-
ській історії філософії до такої думки приходить А.Гулига 
і то лише в працях, які були опубліковані після 1994 року. 
В передмові до двотомного російського видання творів 
Шеллінга він ще характеризує пізній період творчості 
мислителя, як "присмерковий". Слід зазначити, що хоча 
філософія пізнього Шеллінга взагалі, та "Філософії од-
кровення" зокрема, стали предметом дослідження таких 
мислителів як К.Фішер, В.Віндельбанд, Е.Кассірер, 
Ф.Коплстон, Г.Малорні, В.Фьорстер та ін., філософсько-
історична складова "Філософії одкровення" лишається 
майже не вивченою. Спробі дослідити філософію історії 
в контексті Шеллінгової "Філософії одкровення" й при-
свячена ця стаття. 

Під час аналізу поглядів мислителя періоду напи-
сання "Філософії одкровення" дослідники переважно 
розглядають його як некласичного мислителя. Відхід 
від класики Шеллінгом полягає передовсім у нових ме-
тодах філософування, а не в теологічній орієнтації його 
філософії. Примітно, що весь німецький ідеалізм вирос-
тає на ґрунті теології. Більшість її представників отри-
мали теологічну освіту й починали як теологи (Фіхте, 
Гегель, Шеллінг). Тому не дивно, що їх філософсько-
релігійні погляди мали багато спільних рис. По-перше, 
для всіх був безсумнівним авторитет Святого Письма. 
Кант навіть пропонує користуватись ним, як дороговка-
зом при пошукові витоків людської історії. Другою спі-
льною рисою було те, що попри визнання багатьох 
форм релігії вони негативно ставились до іудаїзму. Але 
найголовнішою спільною рисою було ставлення до од-
кровення, як історичної форми християнства. Фіхте в 

праці "Досвід критики будь-якого одкровення" (1792) 
визначить феномен одкровення як неодмінний прояв 
загальнолюдського поступу. "Є один принаймні приміт-
ний феномен, який відкривається спостережливому 
погляду у всіх націях, від таких, які ледве вийшли із 
стану цілковитої дикості до високорозвинутих сус-
пільств: скрізь розповсюджені переконання про зв'язок 
між вищими істотами й людьми, перекази про надпри-
родний вплив божественного на смертне. Тут більш 
грубо, там більш вишукано, всі вони тим не менше зво-
дяться до одного спільного поняття одкровення"1. 

Хоча Шеллінгове захоплення проблемами філософії 
одкровення було традиційним для німецької класики, 
його ідейні витоки слід шукати поза нею, передовсім у 
творчості Я.Бьоме. Ідеї ж кантівської "Релігії в межах 
тільки розуму" застосовуються Шеллінгом у ранньому 
періоді творчості. А ідеї Фіхте в "Наставляннях до бла-
женного життя" виявляються лише спорідненими Шел-
лінговій "Філософії одкровення". Фіхте визнає історич-
ним в християнстві вчення про боговтілення, а також 
указує на те, що віра в Христа є історичною вірою. Про-
блему Творення, яку згодом Шеллінг покладе в основу 
пізніх філософсько-історичних досліджень, Фіхте по-
збавляє сенсу. "Корінна помилка іудейства і взагалі 
язичництва: ідея сотворіння світу"2. Шеллінг на проти-
вагу своїм попередникам розглядає феномен одкро-
вення як єдиний справжній зміст історії і додає до тео-
ретичної оптики філософсько-історичного дослідження 
релігію та міфологію. Тому філософія історії мислителя 
пізнього періоду є не запереченням ранніх філософсь-
ко-історичних ідей, а їх поглибленням і розширенням. 

Шеллінг уперше робить спробу наукового осмислення 
міфології і розглядає її, як символічну форму людського 
існування, вказуючи при цьому на її історичне значення. "В 
міфології не тільки прихований ключ від минулого, від да-
внини, яка в цілому залишається для нас такою чужою; 
оскільки сучасність створюється лише на основі минулого, 
то і для визначення сучасного духовного стану людства 
міфологія лишається необхідним, неминучим і не таким, 
яке підлягає виключенню, моментом"3. 

У "Філософії одкровення" Шеллінг розширює межі 
філософсько-історичного дослідження, потіснивши ав-
торитет розуму такою здатністю, як віра. Сучасний стан 
свідомості людства, як вважає мислитель, цілком ви-
значається християнством, яке в свою чергу є лише 
історичним явищем і тому має бути поясненим з істори-
чної точки зору. Історичне значення християнства поля-
гає в його всеохоплюючій силі, яка спромоглась швидко 
подолати язичництво і зробити його зайвим. Сила хрис-
тиянства в "нерозумності", тобто коли Бог стає вищим, 
більшим за розум. Людина – розумна істота, але вона 
прагне чогось вищого й здатна на це. Заповіді були б 
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