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У травні 1909 року — буквально через 2—3 місяці

після знаменитих «Віх», 100?річчя яких було широ?

ко відзначено філософським загалом, — побачила

світ книга, ювілей якої, якби не розвалився Радян?

ський Союз, відзначався б набагато гучніше і ди?

рективніше. Адже йдеться про фактичну «біблію»

радянської історії філософії (та, власне, й філософії

як такої) — ленінський «Матеріалізм і емпіріокри?

тицизм», — книгу, яка, поряд із «Філософськими

зошитами» (що подекуди навіть переважали за сер?

йозністю філософських рецепцій, але безнадійно

програвали за закінченістю і здатністю слугувати

доступним для мас компендіумом історико?філо?

софських знань), уособлювала майже все, що було

написано класиком у цій спеціальній галузі знань,

а тому була «мірилом» і «матрицею» будь?яких фі?

лософських пошуків. Незважаючи на те, що була

написана переважно в полемічному жанрі (втім, як

і багато інших «класичних» Ленінових творів) —

як «критичні замітки про одну реакційну філо?

софію», з метою «розшукати, на чому звихнулися

люди, які підносять під виглядом марксизму щось

неймовірно суперечливе, плутане і реакційне»

[Ленін, s.a: т. 18, с. 10], — вона вже в 1920 році, во?

лею скромного автора отримала статус «посібника
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для ознайомлення з філософією марксизму, діалектичним матеріалізмом, а

також з філософськими висновками з новітніх відкриттів природознавства»

[Ленін, s.a.: т. 18, с. 11]. У «Короткому курсі» історії ВКП(б) книзі Леніна

вже надається «величезне значення» в історії партії, оскільки вона стала не

тільки захистом величезного теоретичного багатства марксизму, а й ма?

теріалістичним узагальненням наукових здобутків і розвитку природознав?

ства «за цілий історичний період» — а саме, за період від смерті Енґельса до

виходу самої книги [див.: История ВКП(б), 1938: с. 98] 1. Саме до історич?

ного факту виходу цієї книги був прив’язаний знаменитий параграф «Ко?

роткого курсу» «Про діалектичний та історичний матеріалізм», який на ба?

гато років уперед визначив ортодоксальний каркас радянської філософії.

Із крахом ідеологічної системи, однією із цеглин якої був «Матеріалізм

і емпіріокритицизм», авторитет цієї історико?філософської «біблії» вщух

на очах. Згадали, зокрема, і про відповідь Ленінові з боку О. Богданова, про

яку, власне, знали й раніше, але боялись говорити вголос, принаймні — у

навчальних аудиторіях та офіційних виданнях, — і, «заради об’єктивності»,

надали слово цьому «ревізіоністу», передрукувавши у 1991 році «Віру і нау?

ку» у «Вопросах философии». Але, власне, це вже було неактуальним, адже

падіння Радянського Союзу потягло за собою формальне «розчаклування»

всього, що було з ним пов’язане, передусім — класиків радянських суспіль?

них наук. Формальне — оскільки від захвату і некритичної абсолютизації їх

творів, ідей, висловлювань і думок (іноді їм приписаних) був майже мит?

тєво здійснений перехід до зневажання і некритичного відкидання, до фак?

тичного забуття усього їх спадку, без розбору того, що, можливо, мало?та?

ки наукову цінність, і навіть без серйозного аналізу того механізму, який

забезпечив кілька десятиліть панування цієї ідеологізованої науки, — бо?

дай, заради убезпечення від подібних речей у майбутньому. Якоюсь мірою

такий поворот думок можна зрозуміти, але не можна сьогодні погоджува?

тись із тим, що настільна книга кількох поколінь радянських філософів з

легкістю опиняється на історико?філософському звалищі. Хіба вона не за?

служила бодай об’єктивної наукової критики, — чи в нашій науці, власне,

ще нічого не змінилось, крім розміщення знаків схвалення та засудження?

Можна цілком погодитись із думкою російських авторів про те, що

«справді, В. Ленін є проблемою вітчизняної філософії радянського періоду,

тобто завданням, яке ще тільки належить вирішити» [Емельянов, 2005:

с. 483]. Звісно, в невеличкій статті ми не можемо ставити за мету розв’язання
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1 Означений історичний період, до речі, охоплює менше 15 років, і сам по собі, при безпе?

речній важливості зроблених у цей час відкриттів, навряд чи давав підстави для таких

узагальнень, які б залишились придатними для аналізу будь?яких інших подальших

наукових здобутків.



цієї проблеми. Ми хочемо лише ще раз повернутись до епізоду згаданої ви?

ще полеміки між Леніним і Богдановим, оскільки, на нашу думку, ця по?

леміка все ж залишається актуальною — з точки зору з’ясування тих «про?

тоформ», в яких відбувалось становлення феномену радянської філософії.

Для початку змалюємо короткий філософський портрет Ленінового

опонента. Олександр Олександрович Богданов (справжнє прізвище — Ма?

линовський, 1873—1928) може розглядатись як найбільш філософськи

ориґінальна фіґура в марксистсько?позитивістському середовищі початку

ХХ століття. Він намагався збудувати загальну філософську систему, в ос?

нові якої — соціальний матеріалізм К. Маркса, але доповнений «новітніми

течіями думки», серед яких особливо виокремлювалася філософія Р. Аве?

наріуса як «найбільш закінчений і строгий вираз духу критики в пізнаваль?

ному ставленні до дійсності». Проте його не влаштовувало те, що Р. Авена?

ріус не позбавився дуалізму фізичного і психічного. Отже, Богданов

створює власну систему — «емпіріомонізм» («Емпіріомонізм», кн. 1—3,

1904—1906). Наближаючись до Е. Маха, він висунув ідею тотожності еле?

ментів психічного досвіду елементам будь?якого досвіду і виходив з уявлен?

ня про нейтральність елементів досвіду відносно «фізичного» і «психічно?

го», про залежність цих характеристик тільки від зв’язку досвіду. Богданов

запропонував розглядати фізичний і психічний ряди як субстанційно то?

тожні, такі, що розрізняються лише за типом своєї організації. Фізичне він

трактував як «соціально?організований досвід», а психічне — як досвід су?

то особистий, індивідуальний, такий, що поки не став органічною части?

ною колективно напрацьованих систем уявлень. Власне, саме ця система

стала об’єктом шаленої критики В. Леніна в «Матеріалізмі і емпіріокрити?

цизмі» як зразок «реакційної філософії».

У своїх подальших філософських пошуках, відкинувши діалектичний

принцип «саморуху матерії», Богданов на місце діалектики висунув понят?

тя організаційного процесу та ідею «тектології» як учення про організацій?

ні процеси, про творчу зміну буття («Загальна організаційна наука (текто?

логія)», 1913—1922). Тектологію Богданов будував як новий етап розвитку

емпіріомонізму, як перехід від монізму філософського до монізму науково?

го, який ґрунтується на універсалізації усього людського досвіду. Можна

зазначити, що ці ідеї Богданова в подальшому були розвинені в теорії сис?

тем (зокрема, його сином — проф. О. Малиновським — у розробці загаль?

нофілософських принципів системного підходу та його застосуванні в

біології). Загалом, філософські і наукові здобутки Богданова дедалі частіше

відзначаються сучасними науковцями. Його емпіріомонізм визнається «ори6

ґінальною та цікавою філософською концепцією, яка по праву має посісти

гідне місце в історії філософії». Метод «підстановки», зокрема, над яким глу?

зував В. Ленін, сьогодні розглядається як важливе досягнення автора
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«Емпіріомонізму», як прообраз методу моделювання, який отримав поши?

рення в науці і філософії ХХ століття [див.: Садовский, 2003: с. 363, 354]. 

Повертаючись до «Матеріалізму і емпіріокритицизму», зазначимо, що

книга Леніна залишилась практично поза увагою професійного філософсь?

кого загалу (провідний часопис «Вопросы философии и психологии» її не

помітив), а якщо і знайшла відгук, то найнеґативніший 2. Нищівну оцінку

Ленінового твору дав, зокрема, І. Ільїн у «Русских ведомостях». С. Франк,

який на той час очолював філософський відділ «Русской мысли», в низці

рецензій 1907—1910 років з приводу захоплень російських марксистів філо?

софією Е. Маха та Р. Авенаріуса та відповідної полеміки, поставив марксизм

взагалі на досить низький філософський щабель як неглибоке поєднання

гносеологічного абсолютизму з релятивізмом, нігілізму з містичною вірою,

а книгу Леніна охарактеризував як межу розумового і культурного падіння,

до якої дійшов ортодоксальний марксистський догматизм (щоправда, й

Богданові намагання замінити матеріалізм емпіріокритицизмом як «спе?

цифічно соціал?демократичною теорією пізнання» він абсолютно не

сприйняв) [див.: Франк, 1910]. Натомість самі «фіґуранти» ленінської кри?

тики — О. Богданов, В. Базаров, Н. Валентинов, П. Юшкевич, та ще предс?

тавники ортодоксальної школи Г. Плеханова, що претендували на моно?

полію філософського тлумачення марксизму (зокрема, Л. Аксельрод),

звісно, не могли змовчати. До речі, видається, що вже в цьому епізоді, мов?

би в мініатюрі, структурована подальша історія радянської філософії з її

майже суцільним відривом від розвитку традиційних філософських нап?

рямів (які, своєю чергою, її майже не помічали) і перетворенням практич?

но на внутрішньопартійну, суто ідеологічну справу.

Відповідь О. Богданова, яка з’явилася 1910 року, була, вочевидь, най?

більш ґрунтовною. Новітніми авторами вона характеризується як «підне?

сення голосу на захист «свободи совісті» у сфері соціалістичної думки»

[Коргунюк, 1991: с. 33]. Ленін, зі свого боку, залишив її поза увагою — як?

що не вважати такою «увагою» партійний остракізм філософського опо?

нента 3. Власне, це також у подальшому стало сумною традицією охо?

ронців чистоти радянської філософії — не відповідати на питання за

Біля витоків радянської філософії.
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2 Власне, іншого Ленін і не шукав від «наукової філософії», яку презирливо називав не

інакше як «модною, професорською, еклектичною» [див.: Ленін, s.a.: т. 18, с. 46, прим.].

3 Ми тут не торкатимемось історико?партійних перипетій взаємовідносин В. Леніна і

О. Богданова. Свого часу, у 1980 році, ця історія стала предметом моєї дипломної ро?

боти на історичному факультеті Харківського університету. Диплом називався «Кри?

тика В. І. Леніним філософської ревізії махізму» і в цілому, звісно, був витриманий в

належному ідеологічному дусі, хоча вже тоді я із здивуванням знайшов в універси?

тетській бібліотеці (не у спецсховищі!) «Емпіріомонізм» Богданова та деякі інші твори

«ревізіоністів», що дало змогу, сподіваюсь, представити їх позицію більш об'єктивно.



суттю, а порушити справу про партійну відповідальність того, хто ставить

питання. Але наскільки, власне, широкою була запропонована Богдано?

вим свобода?

Передусім, зазначимо, що Богданов відповідає Леніну (власне, також і

Плеханову) з позицій історичного матеріалізму 4, згідно з яким «ідеологія

визначається, кінець кінцем, виробничими відносинами» [Богданов, 1991:

с. 40], — тобто, підкреслюючи свою марксистську прописку. Власне, і філо?

софія в розумінні Богданова є ідеологією — тобто, сукупністю ідей, що зор?

ганізовують суспільний досвід і наукові здобутки, — відповідно, вона є

«надбудовою», і тому розбудовувати її потрібно із з’ясування «базису», тоб?

то вивчення виробничих відносин, економіки та інших сфер суспільного

життя [Богданов, 1991: с. 83—84]. Свій емпіріомонізм він, як і перед цим,

вважає цілком прийнятною для марксизму філософією. Інакше кажучи,

полеміка між Леніним і Богдановим ведеться в межах однієї філософської

школи, точніше — за право ці межи визначати і представляти. Це, власне,

надає Богдановій відповіді подекуди подібного до ленінського колориту, —

він сам називає свій твір філософським памфлетом, хоча й намагається

відокремити себе від методу «В. Ільїна». Утім, його аналіз цього методу,

справді, заслуговує на увагу. 

До речі, чи знав Богданов, хто саме приховується за псевдонімом

«Ільїн», під яким вийшов друком «Матеріалізм і емпіріокритицизм»? Без?

перечно, знав, адже працював з Леніним в цей період у безпосередньому

контакті, і філософські спори між ними велись не тільки в пресі. Псев?

доніми, власне, бралися революціонерами для обходу цензури, а «своїм»

були добре зрозумілі. Тим більше, що Ленін уже використовував раніше

цей псевдонім — наприклад, при виданні добре відомого «Розвитку капіта?

лізму в Росії». До речі, Богданов проводить цікаве порівняння «Матеріаліз?

му і емпіріокритицизму» з попередніми економічними працями «В. Ільїна».

Закидаючи «Ільїну»?філософу показну (а насправді — поверхневу) вченість

і гонорово?професорський тон, він відзначає, що в економічних працях ць?

ого автора такого немає. І головна причина тут, на думку Богданова, — те,

що там автор «знає, що говорить…» [див.: Богданов, 1991: с. 74—75]. Богда?

нов підкреслює «молодість» «Ільїна» як філософа — раніше філософських

творів цього автора він не зустрічав. Підігруючи авторові «Матеріалізму і

емпіріокритицизму», він кілька разів згадує і «Н. Леніна» як іншу особу,

проте фактично в цих згадках продовжується та сама полеміка. Він навіть

пише про «Н. Леніна» як послідовника «В. Ільїна», відповідаючи на його
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4 До речі, за десять років до цього, в рецензії на «Короткий курс економічної науки», В. Ле?

нін визнавав, що О. Богданов «послідовно додержується історичного матеріалізму» [див.:

Ленін: т. 4, с. 36].



«Лист слухачам закордонної марксистської школи», — відповідаючи, влас?

не, на ті  самі прийоми полеміки, які характерні і для книги, а особливо —

на створення з філософських питань «якоїсь неможливої політичної плута?

нини», у тому числі — шляхом прямих підтасовок і викривлень [див.: Бог?

данов, 1991: с. 85—87]. Між іншим, ми дізнаємось звідси, що Богданов зап?

рошував Леніна на свій публічний реферат з приводу розбору його книги,

але той не прийшов.

Безумовно, у своїй відповіді Богданов досить влучно виявляє найбільш

слабкі місця Ленінової (і Плеханової 5) версії філософії марксизму, — при

цьому подекуди стають виразнішими і певні слабкості його власної філо?

софії, що випливають із загальних обмеженостей будь?якого позитивізму.

Однією з принципових ліній його незгоди стає теорія істини. Виступаючи,

по суті, з релятивістських позицій, він закидає автору «Матеріалізму і емпі?

ріокритицизму» захист банальностей, які подаються як абсолютні істини

(«Наполеон помер 5 травня 1821 року»), а також інші, не зовсім узгоджені

між собою ідеї стосовно співвідношення між абсолютною і відносною істи?

ною («абсолютна істина є сумою відносних істин»). Разом все це означає,

на його думку, що «боротьба за ідею абсолютної і вічної істини, боротьба

проти принципу відносності будь?якого пізнання посідає в книзі централь?

не місце, і являє головний мотив, який повторюється в ній» [Богданов,

1991: с. 40].

Власне, справа тут не в тій чи іншій теорії істини. Богданов протистоїть

Ленінові не стільки як представник позитивістської — релятивістської —

теорії істини (позитивізм як такий цілком притаманний і самому Леніну 6),

скільки як борець проти авторитарного — релігійного по суті — стилю мис?

лення. При цьому у своїх прикладах, що доводять неможливість стверджу?

вати навіть, здавалось би, самоочевидні речі, Богданов доходить, по суті, до

скептицизму на кшталт юмівського — адже йдеться навіть про заперечен?

Біля витоків радянської філософії.
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5 Загалом, Богданов достатньо місця у своїй відповіді Ленінові приділяє його філософ?

ському вчителю — Плеханову, адже вважає, і небезпідставно, що основними своїми

філософськими «манерами» Ленін завдячує саме філософському «ґуру» російського

марксизму. 

6 Ще на початку своєї літературної творчості, у книзі «Економічний зміст народницт?

ва…», В. Ленін, зокрема, посилаючись на Маркса і Енґельса, писав про те, що «філо?

софія не має ніякого права на окреме самостійне існування, і її матеріал розпадається

між різними галузями позитивної науки» [див.: Ленін: т. 1, с. 407]. Подальший розви?

ток ленінської і радянської філософії віддзеркалює її загалом прагматичний, інстру?

менталістський, а отже — позитивістський характер. Це підтверджується і майже за?

бобонним неприйняттям «метафізики» — навіть при тому, що зміст цього поняття був

змінений до невпізнанності (власне, «метафізика» не як «антидіалектика», а як

«фідеїзм» взагалі могла розглядатись лише як божевілля недалеких і відсталих від на?

уки людей).



ня самототожності особистості [див.: Богданов, 1991: с. 44] 7. Релятивність

істини постає ознакою наукового знання (можна навіть побачити в цій

Богдановій позиції випередження майбутнього поперівського фальсифіка?

ціонізму), натомість будь?яке ствердження істин абсолютних є ознакою віри.

Твердження Леніна — явно невдале — про те, що сучасна геологія відобра?

жає природну історію землі і практично вже не може бути переглянута в

майбутньому (натомість Богданов пропускає знамениту фразу про «неви?

черпність електрона»!), дає підставу Богданову стверджувати, що «джерело

такого знання може бути тільки одне, а саме — віра, і віра сліпа» [Богданов,

1991: с. 45].

Отже, Богданов, передусім, повертає Леніну його власні стріли, запуще?

ні в бік «махістів», стосовно «фідеїзму» та інших навколорелігійних кроків

думки. Цікавим у цьому відношенні є застосування Богдановим арґументації,

пов’язаної із порівнянням ленінських цитат з цитатами «наших ідеалістів»,

зокрема С. Франка і М. Бердяєва. Так, він порівнює ленінське визначення «фі?

деїзму» як вчення, яке ставить віру на місце знання, з визначенням С. Фран?

ком релігії як «віри в реальність абсолютно?цінного». Богданов не приймає

будь?який ідеалізм, що містить бодай натяк на обґрунтування «формули

божества», і в цьому, очевидно, ідеологічно його позиція збігається з Лені?

новою, проте в самій ленінській арґументації він вбачає буквальне повто?

рення ідей цих самих ідеалістів. Богданов фактично закидає Леніну зраду

історичному матеріалізму (!), оскільки Ленін робить поступку визнанню

абсолютного на шкоду розкриттю соціальних передумов релігійної свідо?

мості. Інакше кажучи, звинувачення противника у поступках релігійності

для Богданова так само є «убивчим» арґументом, як і для Леніна, тому він і

починає свою відповідь саме з цієї теми. Найважливішим при цьому є

навіть не ті чи інші конкретні твердження щодо існування абсолютного —

це, звісно, у Леніна знайти важко, — а сам стиль арґументації, який Богда?

нов характеризує як авторитарний, а тому, по суті, релігійний, адже саме

вірі, а не науці, властива беззаперечність та безапеляційність, тобто вимога

зупинки наукового пізнання. 

Богданов, безумовно, підмічає тут дуже важливу рису, яка характеризу?

вала в подальшому радянську філософію і яка була справді закладена

ленінським ставленням до науки, а саме — Леніновим розумінням науки як

підпорядкованої ідеології. Знамените ленінське гасло — «вчення Маркса

всесильне, тому що воно істинне», — справді може бути схарактеризоване

словами Богданова: «… Вимога зупинки наукового пізнання на певному

пункті, декретування неможливості йти далі, якщо не в цілому, то хоча б у
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7 Ленін, таким чином, був не так уже й неправий, звинувачуючи Богданова та інших

російських махістів у наслідуванні юмізму [див.: Ленін: т. 18, с. 173—175]!



його частинах, якщо не в дослідженні, то в методі… Усюди статика, що спи?

рається на віру, об’єкт якої — абсолютне» [Богданов, 1991: с. 48]. Абсолют?

не, знову ж таки, не стільки як Бог, скільки як певний комплекс ідей, освя?

чений іменами визнаних класиків (хоча зовсім не обов’язково адекватних

справжнім позиціям цих класиків).

Треба відзначити, що подібний авторитарний стиль арґументації та іде?

ологізація філософії уможливлюється у Леніна дуже простою, можна навіть

сказати — примітивною історико?філософською схемою. Йдеться про відо?

мий з часів Ляйбніца, але лише Ф. Енґельсом піднесений до ранґу «основ?

ного питання філософії» розподіл філософів на «два великі табори»: матері?

алістів і ідеалістів, а також виокремлення своєрідного прошарку агностиків,

який, хоча і знаходиться «між» цими таборами, ідеологічно належить також

до ворожого матеріалізму табору [див.: Ленін: т. 18, с. 23]. Власне, вся сис?

тема Ленінової арґументації побудована на викритті того чи іншого філо?

софа як ідеаліста — і «ніякі викрути, ніякі софізми» у вигляді тих чи інших

філософсько?термінологічних новацій не могли зупинити цієї своєрідної

процедури філософсько?партійної ідентифікації. «Хлоп’яцтвом було б,

справді, думати, що вигаданням нового слівця можна відмогтися від основ?

них філософських напрямів» [Ленін, s.a.: т. 18, с. 46]. 

Як приклад такого «хлоп’яцтва» наведемо класифікацію метафізичних

систем М. Лосського, розроблену останнім у праці «Типи світоглядів»

(1931). Між іншим, цей яскравий представник «професорської філософії»

також покладає в основу своєї класифікації «неґативне або позитивне став?

лення різних метафізичних систем до ідеального буття і різних його видів»

[Лосский, 1995: с. 9]. Але, залучаючи різноманітні критерії, він виділяє при

цьому шість основних світоглядів: неорганічний і органічний актуалізм,

неорганічний і органічний субстанціалізм, відсторонений і конкретний

ідеал?реалізм, а також цілу низку супутніх систем і тенденцій. Можна уяви?

ти собі, що відповів би на ці «безпартійні» побудови Ленін — адже навіть

простий термін «реалізм» як «затасканий позитивістами й іншими плута?

никами» був неприйнятним для його історико?філософської матриці:

«Я вслід за Енґельсом уживаю в цьому розумінні (тобто, як протилежність

ідеалізмові. — Г. А.) тільки слово: матеріалізм, і вважаю цю термінологію

єдино правильною <…>» [Ленін, s.a.: т. 18, с. 50].

Принцип партійності філософії, зі всією наочністю проведений в «Ма?

теріалізмі і емпіріокритицизмі», проглядається не тільки в чіткому роз?

поділі всіх філософів (минулого так само, як і сучасності) на два табори —

матеріалістів та ідеалістів, а також марксистів і антимарксистів (буржуаз?

них підлабузників та ревізіоністів), — а й у безпосередній ідентифікації тих

чи інших філософських конструкцій — не тільки, скажімо, соціально?

філософських, а й онтологічно?гносеологічних, — з відповідними класови?

Біля витоків радянської філософії.
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ми інтересами («тенденціями й ідеологією ворожих класів сучасного

суспільства» [Ленін, s.a.: т. 18, с. 351]). Останнє викликає справедливе обу?

рення Богданова. Та чи був він сам вільний від цього? Як насправді вірний

послідовник історичного матеріалізму, він сам вимагав обґрунтовувати

будь?які історико?філософські ілюстрації «серйозним соціальним аналізом

ідей, що цитуються» [Богданов, 1991: с. 84]. Тому, власне, його обурення

пов’язане скоріше не з усвідомленням антинауковості такого підходу, а з

тим, що він сам, з точки зору партійного товариша, потрапив до ворожого

класового табору.

Фактично сам Богданов також вважає марксизм виключною за своїм

характером теорією. Частково навіть визначення цієї виключності збігаєть?

ся з визначенням Леніновим — йдеться про те, що тільки марксизм зумів

«розпізнати істину», в цьому контексті — відкрити закон залежності будь?

яких теорій від соціально?виробничих умов їх виникнення (тобто, «вчення

історичного матеріалізму — істинне!»). Понад те, навіть і атрибут «всесиль?

ності» фактично присутня у богданівській характеристиці — адже тільки

марксизм, відкривши цей закон, може «уникнути фатального вироджен?

ня», яке неминуче очікує будь?яку іншу теорію в результаті розпаду тих

суспільних відносин, в яких вона виникла. Тільки марксизм, залишаючись,

подібно до будь?якої іншої системи ідей, «органічним результатом» цих

відносин, може «піднестись над ними пізнавально» (прямо барон Мюнхґау?

зен, що витаскує себе за волосся з болота) — а отже, фактично порушити

відкритий ним самим закон! Богданов намагається уникнути цього неп?

риємного висновку апеляцією до абсолютного розвитку, фактично — до

абсолютного релятивізму. «… Марксизм, ідеологія найпроґресивнішого

класу, неминуче повинен був відкинути абсолютне значення за будь?якою

системою ідей, у тому числі за своєю власною. Він висунув до самого себе

вимогу безперервного розвитку у відповідності до змін життєвих відносин

пролетаріату. І марксизм йде цим шляхом» [Богданов, 1991: с. 87]. Очевид?

но, в останньому твердженні Богданов має на увазі себе, а не Плеханова і

Леніна, які уособлюють намагання надати марксизму форму абсолютної й

остаточної істини. Проте сам Богданов, безперечно, потрапляє в пастку аб?

солютного релятивізму, адже немає впевненості, що в цих постійних змінах

марксизм, власне, залишиться марксизмом — адже і пролетаріат може не

просто змінити свої життєві умови, а взагалі зникнути. Який базис тоді

відображатиме «система ідей» під назвою «марксизм»?

Авторитарність Ленінового стилю філософування підтверджується

ставленням до цитат з Маркса і Енґельса. Власне, це добре відома ознака

будь?якого догматизму — використання методу цитування авторитетів як

арґументу у доведенні власної позиції. Богданов, загалом, добре показує,

як цим методом зловживає автор «Матеріалізму і емпіріокритицизму», і ми
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можемо сьогодні лише визнати, що цей метод, на жаль, дійсно став у по?

дальшому досить характерним для радянської філософії. Сам Богданов у

цьому зв’язку готовий, радше, не відмовитись від авторитетів взагалі, а

захистити їх проти можливих викривлень з боку недолугих послідовників.

Так, він захищає Енґельса проти використання його авторитету Леніним у

теорії абсолютної істини. 

Але головна методологічна ідея Богданова з цього приводу видається

цілком слушною й актуальною: «<…> Серйозна і цілісна філософська дум?

ка не може розбиватися на тисячі цитатних шматочків. Підбиваючи підсум?

ки досвіду свого часу, вона прагне дати йому струнку і зв’язну форму» [Бог?

данов, 1991: с. 71]. Слід визнати, що «цитатництво» стало в наступному

справжньою хворобою радянської філософії. Принаймні, якщо говорити

про її «середній» рівень, апеляція до цитат класиків та партійних рішень

перетворилась згодом на переважаючий і навіть «убивчий» (для тих, хто з

тієї чи іншої причини його не використовував) арґумент.

Між іншим, цікаво, що при такому «цитатному підході» власне Марк?

са Ленін у «Матеріалізмі і емпіріокритицизмі» практично не цитує. Його

«відсилки» до класика в основному лише загальні, прямих цитат лише дві,

і обидві — з переписки [див.: Ленін, s.a.: т. 18, с. 260, 349]. Апеляція до «чис?

ленних висловлювань Енґельса» про те, що філософія марксизму є діалек?

тичний матеріалізм, викликає справедливе здивування Богданова, адже у

Маркса такого визначення зовсім немає, а щодо Енґельса, то його вислов?

лювання з цього приводу далеко не такі численні, і, до того ж, досить супе?

речливі. Суперечливість їх має цілком позитивістський характер, адже у

Енґельса йдеться, зокрема, про те, що сучасний матеріалізм є по суті діа?

лектичним і не потребує більше ніякої філософії [див.: Энгельс, s.a.: т.20:

с. 25], — тобто, діалектика має скоріше статус науки, ніж філософії. Цю по?

зитивістську традицію далі продовжує Плеханов, у якого Ленін, безпереч?

но, багато в чому навчився саме у філософії. Завдання діалектичного ма?

теріалізму, з його точки зору, полягало в тому, щоб звільнити соціальну

науку з лабіринтів суперечок, — так само, як раніше філософія це зробила

стосовно природознавства, — після чого «філософія могла б сказати: «Я ви6

конала свій обов’язок, я можу піти», оскільки в майбутньому точна наука

має зробити марними гіпотези філософії» [Плеханов, 1956: с. 148]. 

Богданов, як уже зазначалось, також репрезентує позитивістський нап?

рям у філософії. Позитивізм Богданова виявився ще виразніше, коли він

проголосив свою «загальну організаційну науку» — тектологію — фактич?

ною заміною філософії як такої. Тим самим він долучився до тих числен?

них мислителів ХХ століття, які з тих чи інших підстав оголошували про

кінець філософії. Тектологія, за Богдановим, робитиме філософію зайвою,

оскільки від початку стоїть над нею, поєднуючи з її універсальністю науко?
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вий і практичний характер. Філософія як організація соціального досвіду

отримує тепер лише частковий кредит довіри — вона може його організо?

вувати лише тією мірою, якою він реально зв’язується і об’єднується самим

життям. Отже, головним завданням є реальне об’єднання організаційного

досвіду людства, що повинна виконати загальна наука про організацію —

тектологія.

Проте цей варіант майбутньої марксистської (власне, радянської) фі?

лософії залишився лише проектом. Полеміка Богданова з Леніним мала,

зрештою, неґативні наслідки для першого. Більш досвідчений у політичних

інтриґах, ніж в історико?філософських традиціях, Ленін переміг Богданова

якщо не філософськи, то політично, забезпечивши його виключення з ке?

рівних більшовистських органів і фактичне ізолювання від революційної

діяльності. Відповідно, подальші намагання Богданова так чи інакше про?

довжити розробку «пролетарського світогляду» (або «пролетарської культу?

ри») не могли вже позбутись тавра «філософського ревізіонізму».

Які ж можна винести уроки з цього початкового епізоду становлення

(власне, ще передісторії) радянської філософії?

Радянська філософія — маємо на увазі, як уже зазначалось, її середній

рівень, ортодоксальну форму, зразком для якої став саме «Матеріалізм і емпі?

ріокритицизм», — формувалась від початку, власне, не як професійна філо?

софія, а як партійна ідеологія, покликана теоретично обґрунтувати проле?

тарський світогляд і забезпечити перемогу марксизму та комунізму. З цих

позицій вона просто відкидала «нікчемну нісенітницю неокантіанців, по?

зитивістів, махістів та інших плутаників» [Ленін, s.a.: т. 18, с. 354], тобто не

цікавилась суто спеціальними, «схоластично?метафізичними» пошуками

новітніх філософських напрямів, записуючи їх усіх до розряду «реакційної

буржуазної філософії». Її дратувала лише «зрада матеріалізму» тих чи інших

марксистів?«ревізіоністів», які, відповідно, отримували порцію значно більш

нестриманої критики, ніж відверті класові вороги. Таким чином, ленінсь?

кий принцип партійності визначив для радянської філософії зовсім іншу,

відносно практично всієї філософії ХХ століття, орбіту розвитку.

Особливістю цієї «орбіти» була претензія на відкриття «ідеальної фор?

ми», тобто абсолютної істини, носієм якої виступали класики — К. Маркс

і Ф. Енґельс — та їх вірні послідовники. «Вірність» перевірялась, передусім,

через відповідність тим чи іншим цитатам, визначенням та словам класи?

ків — перевірялась, відповідно, «найвірнішими» послідовниками, на статус

яких під час описуваного нами епізоду претендували одночасно і Г. Плеха?

нов, і В. Ленін, і О. Богданов. За логікою партійності — партійності «нового

типу», теорію якої дещо раніше розробив В. Ленін, — таких «найвірніших»

не могло бути багато; власне, «найвірніший» міг бути лише один, і на цю

роль саме В. Ленін з його яскраво авторитарно?революційним стилем
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мислення підходив краще, ніж також авторитарний, але занадто «профе?

сорсько?інтеліґентний» Г. Плеханов, або «плутаник» О. Богданов з його чу?

дернацьким поєднанням граничного релятивізму і ґрандіозної утопії суціль?

ного організаційного монізму, не позбавленої, проте, своєрідної ліричної

романтики8. Саме ленінський авторитаризм, справедливо розкритикований

Богдановим як інваріант релігійної віри, став методологічною платформою

радянської філософії, стурбованої, передусім, не стільки тим, щоб «дати

людям цільність і єдність погляду на світ» [Богданов, 1991: с. 83], скільки

тим, щоб викрити всіх тих, хто цю єдність погляду так чи інакше порушує.

Протиставляючи ленінській вірі свою емпіріомоністичну науку, Богда?

нов знаходився фактично в межах такого ж позитивістського підходу до

філософії, якого, по суті, дотримувались і Ф. Енґельс, і Г. Плеханов, і В. Ле?

нін. Подальший розвиток марксистської (радянської) філософії — чи то в

ленінському, чи то в богданівському її варіанті, — був приречений до анти?

метафізичності, до фактичної, погано прихованої позитивістської антифі?

лософічності. Це насправді призводило до сором’язливого уникнення по?

няття «філософія» як самоназви, і заміни його «діаматом» та «істматом» як

«світоглядом марксистсько?ленінської партії» [История ВКП(б), 1938: с. 99];

відповідно, всі ті, хто в межах радянської філософії намагався справді роз?

вивати філософію, автоматично потрапляли до розряду «неблагонадійних».

Доля самого Богданова — одного з перших російських марксистів, що пре?

тендував на ориґінальність філософського пошуку, — в цьому сенсі досить

показова. Його ориґінальність, проте, не виходила за межі історико?ма?

теріалістичного підходу до ролі філософії як класової ідеолоґії. Відповідно,

й роль Богданова як «захисника свободи совісті» у російському марксизмі

не слід перебільшувати, адже його «наука» насправді мала на меті не стіль?

ки пошук об’єктивної істини, скільки «здійснення соціального ідеалу тру?

дової гармонії в межах пролетарського класу» [див.: Богданов, 1991: с. 88].

Чи мають, таким чином, уроки ленінсько?богданівської полеміки вик?

лючно неґативний характер? Інакше кажучи, чи погоджуємось ми з вис?

новком іншого критика Леніна — Л. Аксельрод, — що в Леніновій арґумен?

тації «ми не бачимо ані гнучкості філософського мислення, ані точності

філософських визначень, ані глибокого розуміння філософських проблем»

[Ортодокс, 1991: с. 89], — тобто, власне, не бачимо філософії? Мабуть,

така однозначна оцінка була б несправедливою і неправильною за суттю,

і мало чим відрізнялась би від Ленінового ж стилю авторитарного мислен?

ня. «Матеріалізм і емпіріокритицизм», безперечно, виражає і формулює

основні положення своєрідної філософсько?науково?ідеологічної програ?

ми — можливо, занадто спрощеної з філософсько?метафізичної точки зору
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(«філософськи недорозвиненої», за словами М. Лосського [Лосский, 1995:

с. 69]), але такої, що довела на практиці свою здатність «соціально ор?

ганізовувати досвід» значно ефективніше богданівського емпіріомонізму

або тектології. Розкриття механізмів і наслідків цієї організації, а відпо?

відно і ролі в ній радянської філософської «біблії», поки що не може вважа?

тись розв’язаною історико?філософською проблемою.
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