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ЛІТЕРАТУРА ЯК ПРЕДМЕТ ІСТОРИКО-
ФІЛОСОФСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Сергій 
Йосипенко

У дослідженні можливостей історико-фі ло соф-

ського аналізу літератури я відштовхуватимусь 

від досвіду близької мені версії історіографії фі-

лософії, в якій літературні твори та постаті є не-

віддільними складниками історико-філософського 

ка нону. Це історія української філософії, до кано-

ну якої на тих чи тих підставах сьогодні включають 

чимало літераторів. Достатньо згадати лише тих, 

кого включив до свого підручника В. Горський: 

М. Го голь, П. Ку ліш, Т. Шевченко, І. Франко, В. Вин-

ни ченко, М. Хви льовий [Горський, 1996]. Втім, 

пред метом історико-філософського аналізу в цьо-

му підручнику є лише літературні твори Т. Шев-

ченка та І. Франка, інші постаті або оцінено за 

їхньою публіцистикою (В. Винниченко, М. Хви-

льовий), або ж їхні літературні твори витлумачено 

з погляду та за допомоги їхньої публіцистики 

(М. Гоголь, П. Куліш). Сама можливість такого 

ви бору предмета аналізу зумовлена тим, що біль-

шість із згаданих літераторів є також авторами 

літературно-критичних студій та/або творів гро-

мадянсько-політичної проблематики (інакше ка-

жучи, публіцистичних есе та статей), а отже ви-

разниками ідейних, політичних, культурних, мис-

тецьких течій свого часу. Відтак, перед істориком 

філософії постає проблема цілісності тієї чи тієї 

постаті та її творчості: в яких царинах творчості 

ця постать виражена повніше, правдивіше, яскра-

віше чи глибше, а отже яку з цих царин варто 



58 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 1 

Сергій ЙОСИПЕНКО

обрати за точку відліку, з погляду якої оцінюють (або іґнорують) інші. 

Назагал це звична історико-філософська проблема цілісності творчості 

того чи того мислителя, який працював у різних галузях філософії або ж 

пережив різні періоди творчості.

Водночас ця історико-філософська проблема у застосуванні до поста-

тей літераторів має помітну специфіку, оскільки йдеться не просто про 

співвідношення різних царин літературної творчості, а й про співвідно-

шення літературної творчості та її анґажованості громадсько-політични-

ми проблемами, що вписує цю творчість в інтелектуальну чи культурну 

історію. Зокрема, всі названі у підручнику В. Горського літератори є по-

мітними учасниками громадського і культурного руху, причому якщо одні 

з них є такими передусім як літератори, то інші головним чином як пуб-

ліцисти. Чи не тому такі видатні українські письменники XX сторіччя, як 

В. Винниченко та М. Хвильовий, фіґурують у ньому лише як політичні та 

культурні діячі, а у випадку М. Гоголя постає ще одна проблема: він був 

діячем передусім російського громадського і культурного руху. Це під-

штовхує В. Горського до такого формулювання: „зрештою, належність до 

певної культури і місце в ній визначається не так деклараціями, як реаль-

ним результатом творчості діяча культури. А з огляду на це М.В. Гоголь 

насамперед є творцем неперевершеного за його часу цілісного образу 

України та її народу” [Горський, 1996: с.123]. Таке твердження провокує 

закономірне запитання щодо формування канону історії української фі-

лософії: а чому в ньому на таких підставах не фіґурують інші „творці об-

разу України та її народу”, скажімо, такі, як І.Котляревський та І. Не чуй-

Левицький, М. Коцюбинський, В. Стефаник та багато інших? І на яких 

підставах в історико-філософському каноні взагалі можуть фіґурувати 

літератори? Останнє питання, розгляд якого буде предметом цієї статті, 

можна розділити на три запитання, які структуруватимуть подальший ви-

клад: як аналізувати літературу, що аналізувати в літературі, для чого ана-

лізувати літературу в історико-філософському дослідженні.

Поезія і проза
Найпростіший варіант відповіді на перше запи-

тання винайшли давно: літературні твори потрібно аналізувати так са мо, 

як і філософські. В. Горський згадує про радянську версію такого аналізу: 

„процес історико-філософського витлумачення нагадував іспит, який 

вчитель влаштовував учневі. „Що первинне — матерія чи свідомість?” — 

суворо запитував історик філософії, наприклад, у Т.Шевченка, і починав 

порпатись у його творах, відшукуючи цитату, яка, на його думку, містила 

відповідь на поставлене запитання” [Горський, 2001: с.158]. Варто зазна-

чити, що такий метод у радянській історії філософії поширювали як на 
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всю „домарксистську” філософію, так і на історію культури загалом, в яких 

радянські історики філософії були зобов’язані бачити лише „щаблі духу”, 

що прямує до діалектико-матеріалістичного бачення світу [Йосипенко, 

2008: с.23 — 29]. Саме через це за такого історико-філософського підходу, 

кажучи словами В. Горського, „вважалося цілком коректним аналізувати 

мистецький, поетичний твір, іґноруючи специфіку художньої творчості 

взагалі. Тим самим поезія перетворювалася на щось подібне до віршова-

ного підручника з філософії” [Горський, 2001: с.159]. Зрозуміло, що така 

критика підштовхує до цілком очевидної відповіді — літературний твір не 

можна аналізувати так само, як філософський, потрібно враховувати „спе-

цифіку художньої творчості”.

Проте зауваження В. Горського про „підручник з філософії” та поезію 

як два відверто суперечних жанри письма є дуже симптоматичним з огляду 

на очевидну тенденцію, властиву історикам української філософії: у своїх 

аналізах літературної творчості вони зазвичай надають особливого філо-

софського значення саме поезії. Вдаючись до аналізу творчості І. Франка, 

В. Горський так пояснює причини такого упривілеювання: „Переважна 

більшість його розвідок, статей та інших нехудожніх творів, звичайно, дає 

змогу збагнути масштаби філософської ерудиції мислителя, головну спря-

мованість його філософського пошуку. Але, попри це, І. Франко як філо-

соф найбільш ориґінальний і самобутній у своїх художніх творах, перед-

усім в поемах як жанрі чи не найсприятливішому для виразу філософ-

ських ідей засобами мистецтва” [Горський, 1996: с.194]. Ця констатація 

викликає низку запитань. Чи стосується сказане лише випадку І. Франка 

(дуже показового, оскільки І. Франко писав і власне філософські твори), 

ачи й інших поетів і поем узагалі? І (пам’ятаючи іронію з приводу „віршо-

ваного підручника з філософії”) як філософія може вміститись у вочевидь 

чи не найвіддаленіший від неї жанр? Відповідь на останнє запитання В. Гор-

ський дає ще у розділі, присвяченому постаті Т. Шевченка, наполягаючи 

при цьому на змістовій близькості поезії та філософії: „Поезія, звичай но, 

не є філософією, але вона виявляється безпосередньо причетною до сфери 

філософії як особливого типу духовної діяльності людини, спрямованого 

на усвідомлення замежевих підстав людського буття... Власне філософ-

ська проблематика утворюється передусім системою таких моральних ка-

тегорій, як життя та смерть, віра, надія, любов, сумління тощо. Але ці про-

блеми утворюють й ідейний зміст поезії взагалі” [Горський, 1996: с.164].

Дещо іншу відповідь на це запитання пропонує О. Забужко (якій, 

можливо, і належить першість у визнанні найбільшої філософської ори-

ґінальності за поезією І. Франка): „крім мистецтва, філософія — єдиний 

вид духовної діяльності, який не потребує нічого поза власними межами, 

виникає й розвивається не „задля чогось”, а „внаслідок чогось” (родової 
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потреби духу)... Тож, на нашу гадку, саме на терені цієї суверенності, 

непідлеглості прямим запитам соціальної практики і відбулося зрощення 

художнього й філософського мислення Франка, своєрідна компенсатор-

на, можливо, навіть несвідома „філософізація” творчості” [Забужко, 1993: 

с.57 — 58]. Отже, намагаючись віднайти площину ориґінальності, спільну 

для поезії та філософії, їх зближують як за характером творчої діяльності 

(свобода та непідлеглість), так і за змістом (засадові проблеми буття люд-

ини). Проте стратегія пошуку ориґінальності визначає не лише філо-

софський аналіз літератури, а й розуміння самої філософії у такому аналізі. 

Зокрема вона призводить до поділу філософської проблематики на своє-

рідні „поезію” та „прозу”, де предметом „філософської поезії” є певні 

питання буття людини (які порушує також і власне поезія), а предме-

том „філософської прози” — питання, порушені під впливом „прямих за-

питів соціальної практики” (які є, таким чином, другорядними з погляду 

спе цифіки філософської та художньої творчості). Саме такий хід думки 

до водить до логічного завершення В. Мазепа, намагаючись підсумувати 

роздуми щодо філософської ориґінальності І. Франка: „проблема спів-

відношення, умовно кажучи, „художньої філософії” мислителя із фі ло-

софсько-теоретичним дискурсом його суто наукових (та й публіцистичних 

та літературно-критичних) досліджень і праць потребує пильнішої уваги. 

Адже далеко не всі галузі філософського знання придатні для художнього 

втілення, не всі питання філософського характеру можуть бути поставлені 

і тим більше розв’язані у художніх (літературних) творах. Це стосується 

логіки, гносеології, філософії природничих наук, філософії права та полі-

тики тощо (якщо не зважати, звичайно, на просте римування теоретичних 

текстів, позбавлених власне поетичного змісту)” [Мазепа, 2004: с.8 — 9].

Відтак, спроби спертися у філософському аналізі літератури на специ-

фіку художньої творчості як виду діяльності (особливо якщо її розглядають 

у перспективі, сформованій німецьким романтизмом) обертаються своє-

рідною жанровою дискримінацією: все сказане про мистецтво та літерату-

ру взагалі цитовані автори застосовують лише до поезії як мистецтва par 

excellence, водночас відмовляючи цілій низці філософських проблем у 

можливості художнього втілення у поезії, а отже, згідно з указаною логі-

кою, у можливості літературного та мистецького втілення взагалі. Крім 

цього, „ориґінальність” стає критерієм, що вказує не тільки на „філосо-

фічність” художньої творчості, а й на філософію взагалі; це, у свою чергу, 

неминуче виводить на перший план уваги історика філософії проблема-

тику „філософської поезії”, в якій починають шукати своєрідність окре-

мих філософських традицій, зокрема української філософії. Так, на дум-

ку В. Горського, саме „від початку властивий українській філософській 

думці потяг до екзистенційно-антропологічної редукції кола філософських 
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проблем обертається, особливо впродовж XIX ст., надзвичайною вагою, 

яку здобуває в культурі художньо-літературна творчість... Не випадково 

виразного спрямування українській філософській думці впродовж XIX — 

початку XX ст. надавала творчість Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, 

М. Коцюбинського, В. Винниченка, М. Хвильового та багатьох інших май-

стрів красного письменства” [Горський, 1996: с.125].

Питання ориґінальності в такому контексті порушив ще фундатор 

історико-філософського українознавства Д. Чижевський, який поставив 

знак рівності між національною філософською традицією та ориґіналь-

ністю, а відтак, націлив своїх послідовників на пошук ориґінальності, зо-

крема у „1) формі вияву філософічних думок; 2) методі філософічного до-

слідження; 3) будові системи філософії, „архітектоніці”, зокрема станови-

щі і ролі в системі тих або інших цінностей” [Чижевський, 2005: с.10], які 

більшою чи меншою мірою визначають „максимально ориґінальні... на-

ціональні риси філософічних систем” [Чижевський, 2005: с.10]. На тавто-

логічність визначення філософської традиції через її ориґінальність, де 

„критерій вказує на ті самі прикмети, що відтак, описані предикатами 

тверджень”, указував свого часу Т. Закидальський [Закидальський, 1993: 

с. 91]; у нашому випадку ми бачимо ту саму тавтологію: особливість україн-

ської філософської традиції зводять до проблем, які досконало втілюють-

ся у поезії, а поезія, у свою чергу, постає як носій цієї філософської тра-

диції. Про замикання такого підходу в „логічному колі”, про яке говорив 

Т. Закидальський, свідчить зокрема те, що історики української філосо-

фії, твердячи про філософську упривілейованість поезії, зазвичай зверта-

ються лише до поезії Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, оминаючи 

творчість ориґінальних і самобутніх українських поетів, які писали лише 

поеми та/або не є емблематичними постатями української історії. Крім 

цього, попри твердження про особливу придатність поезії до розгляду 

„екзистенційно-антропологічних проблем”, предметом історико-фі ло-

соф ського аналізу поезії згаданих емблематичних постатей є не стільки 

ці проблеми в їх „вічних” виразах, скільки проблематика, ніяк не вільна 

від впливу „прямих запитів соціальної практики”, зокрема проблеми на-

ції, її самовизначення та місця в історії, будительства мас, ролі провідни-

ків народу тощо. Натомість те, що літературознавці називають „філософ-

ською лірикою”, залишається поза увагою.

Особливою увагою згадані постаті завдячують тому, що їхня поезія є 

„більше як літературою” [Горський, 1996: с. 125], а отже можна припу-

стити, що філософська лірика Є. Плужника та Б. Антонича, В. Стуса та 

Л. Костенко, так само як проза М. Коцюбинського, В. Винниченка, М. Хви-

льового, є лише літературою. Проте якщо формулу „більше як література” 

розуміти так, що література перетворюється на щось на кшталт „художньої 
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філософії”, то розмірковування з приводу „художньої специфіки” розгля-

ду філософських проблем перетворюються на леґітимацію можливості 

аналізувати окремі літературні твори так само як філософські. Якщо ж 

йдеться про те, що модерна література наділяється не лише естетичною 

місією, що вона перетворюється на літературу „задля чогось”, то потрібно 

з’ясувати, як те, що все-таки залишається літературою, може бути цінним 

для філософії, будучи водночас чимось іншим щодо неї. А отже з’ясувати: 

що саме може цікавити історика філософії в літературі?

Філософія та література
Задля відповіді на це запитання в обраній тут пер-

спективі потрібно передусім відмовитись від упривілеювання окремих 

жанрів та проблематик, зумовленого, на мою думку, уявленням, нібито те, 

що ми називаємо філософськими проблемами, може спонтанно зароджу-

ватися та функціювати у певних видах мистецтва чи явищах культури по-

за власне філософською рефлексією і незалежно від неї. Не можна, зви-

чайно, заперечувати тісний зв’язок філософії та літератури у межах культу-

ри загалом, але говорити про нього як про зв’язок можна лише розрізняючи 

літературу та філософію як такі, а отже виявляючи конкретні історичні 

конфіґурації цього зв’язку; інакше розвиток філософських ідей можна буде 

вбачати у будь-якому явищі культури, а власне філософія у звичних фор-

мах виявиться зайвою. Через це історико-філософське дослідження не мо-

же спиратися на позаісторичні уявлення про філософію та літературу, про 

наперед та назавжди задану „філософічність” тих чи тих літературних жан-

рів чи „літературність” тих чи тих філософських проблем. Урахування спе-

цифіки філософської та художньої творчості повинно мати на меті не ви-

знання за окремими засадовими проблемами буття людини унікального 

статусу „художньої філософії”, а з’ясування відмінності їх постановки і 

розгляду в літературній та філософській творчості.

Окремі філософські проблеми стають предметом мистецтва зазвичай 

не через спонтанну схильність того чи того виду мистецтва до певних 

проблем, а через анґажованість саме цими проблемами митця, який живе у 

суспільстві своєї доби і сприймає ці проблеми крізь призму своєї доби. З 

цього погляду, теоретизування літератора (зокрема у вигляді літератур но-

критичних чи публіцистичних есе), хоч би якими малоориґінальними вони 

здавались у масштабі світової філософської думки, є важливим елементом 

для розуміння джерел і способів натхнення літературної творчості. Проте, 

задіюючи різні складники творчої спадщини, варто усвідомлювати те, чого 

саме ми очікуємо від історико-філософського аналізу літератури: ре-

конструкції філософських поглядів автора (які не обов’язково адекватно 

відбиваються в його творчості і до яких не обов’язково зводиться його твор-
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чість) чи реконструкції філософського значення його творчості. В обох 

випадках не можна обійтись без таких теоретичних цілісностей, як „по-

стать”, „спадщина”, „світогляд”, за допомоги яких намагаються осягнути 

особистість, узяту разом з її творчістю та зі значенням цієї творчості у пев-

ній історико-філософській перспективі. Тому ці постульовані дос лідником 

цілісності не можна ототожнювати з одним лише аспектом чи напрямком 

творчості (нехай навіть і „безпосередньо причетним до сфери філософії”). 

Якщо повернутися до випадку І. Франка, то важко погодитися, що ті філо-

софські проблеми, які він розглядав не в поемах, а у стат тях, розвідках та, 

зрештою, у прозових творах, є нецікавими для істори ка філософії (і неваж-

ливими для розуміння його постаті). Тим паче, що І. Франко не цурався 

порушених „прямими запитами соціальної прак тики” проблем, зокрема 

„питань філософії політики і права” і у своїй лі тературній творчості 1.

Встановити філософську ориґінальність чи самобутність або ж, інак-

ше кажучи, оцінити характер філософської творчості того чи того мисли-

теля можна лише на підставі врахування всієї різноманітності та різно-

аспектності його творчості, а також її некогерентності, бо, наприклад, 

щось таке, як „філософія літературного твору”, може у різних відношен-

нях не дорівнювати філософським поглядам автора. Безперечно, такий 

підхід здатен поставити дослідника у делікатну ситуацію, оскільки він зму-

шує заторкувати найрізноманітніші чинники творчої лабораторії чи вда-

ватись до досить „незручних” аспектів життя і творчості емблематичних 

постатей. Як у випадку „неделікатних” обставин, які, на думку М. Попови-

ча, не від’ ємні від „суті тих ідеологем і образів, що з ними І. Франко прой-

шов увесь свій шлях від самого початку” [Попович, 1998: с. 484]. Чи як у 

випадку з оцінкою, яку В. Декомб дає філософським поглядам улюбленого 

автора філософів XX сторіччя М. Пруста. Розглядаючи есе М. Пруста про 

мистецтво, він зауважує: „якби Пруст був автором книги з філософії (не 

буде мо плутати книгу з філософії та книгу, цінну у філософському розу-

мінні), він би заслуговував на таку саму характеристику, яку Вітґенштайн 

дав Фройдові, — це автор творів, з яких можна нескінченно черпати при-

клади „типових філософських помилок” (це означає: помилок, пов’яза-

них з тим, що особливу пояснювальну цінність надають тим чинникам, які 

слід розглядати лише поруч з іншими)” [Descombes, 1987: p. 16]. Нижче ми 

переконаємося, що ця оцінка не є підставою для іґнорування літератур-

но-критичних творів М. Пруста і для пошуку жанру, в якому погляди ос-

таннього були „правильнішими” чи „ориґінальнішими”.

1 Зокрема, у такому романтичному жанрі, як історична повість, його «Захар Беркут» 

(1882) є своєрідною художньою ілюстрацією і розвитком громадівської ідеї, викладеної 

в «Передньому слові до “Громади”» (1878) М. Драгоманова, див.: [Йосипенко, 2011].
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Випадок М. Пруста цікавий для нашого розгляду, оскільки саме роман 

у XX сторіччі стає тим, чим була поезія для філософії доби романтизму. 

Модерний роман є найпоказовішим представником епічного жанру своєї 

доби, що, звичайно, зовсім не означає спонтанної схильності роману до по-

становки та розгляду тих чи тих філософських проблем. Філософська „кон-

тамінація” модерного роману відбувається в процесі його становлення як 

жанру, але не стільки у площині проблематики, скільки у площині худож-

нього методу. На думку П. Шартьє, модерний роман відрізняється не тим, 

що він зображає, а „своєю точкою зору — новим способом, у який він зо-

бражає, звідки і назва — формальний реалізм. Цей реалізм спирається на 

ідею, згідно з якою істина може бути відкрита індивідом через його почуття. 

Як нащадок Декарта та Лока, цей реалізм є критичним, антитрадиціона-

лістським та новаторським; його методом є вивчення даних досвіду індивіда, 

вільного від успадкованих уявлень та вірувань тради ції” [Chartier, 1990: p. 70]. 

Через це вже з кінця XVIII сторіччя роман від ходить від класичних зразків 

поетики і „усвідомлює себе як головну літе ратурну даність тією мірою, якою 

утверджується нова доба та її цін ності, тією мірою, якою він починає від-

ривати „Я” від його предківських зв’яз ків і робить з індивідуального досвіду 

наріжний камінь пізнання та упри вілейовану царину розповіді. Мирна чи 

насильницька конфронтація між мною та світом відтепер стає головним те-

оретичним полем роману” [Char tier, 1990: p. 88—89]. Це визначило соціаль-

не та філософське значення роману, а також викликало до життя численні 

теорії роману, в яких його наділяють особливою здатністю дослідження та 

викриття. Проте модер ний роман, який, на відміну від поезії з її прагненням 

до вишуканості та елі тарності, є відверто „світським” жанром, що відповідає 

„прямим запитам соціальної практики” і розрахований на найширше коло 

читачів, не меншою (а може й більшою) мірою, ніж поезія, стає придатним 

до розгляду „екзи стенційно-антропологічних” проблем 2.

На думку П. Манана, роман можна назвати „дитям демократії” 3, ос-

кільки на відміну від попередніх літературних форм, де людина проти-

стояла богам або іншій людині, його головними дійовими особами є інди-

від та суспільство [Manent, 2006: p. 17—18]. Це визначає суголосність істо-

рії роману європейській політичній та соціальній історії: за діагностикою 

О. Мандельштама 1923 року, саме те, що „впродовж величезного проміжку 

часу форма роману вдосконалювалася і міцніла, як мистецтво зацікавити 

долею окремих осіб” [Мандельштам, 1990: с. 201], обертається у XX сто-

2 Тут доречно згадати характеристику, яку Геґель дає модерному романові як „сучасній 

буржуазній епопеї” у „Лекціях з естетики” [Гегель, 1971: с. 474—475].
3 Йдеться про демократію не в політологічному чи юридичному, а в соціологічному 

розумінні.
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річчі „кінцем роману”. Для П. Манана прикладом „кінця роману” є „По-

до рож на край ночі” (1932) Л.Ф. Селіна, де „індивідуальне та суспільне зве-

дені до елементарного” [Manent, 2006: p. 19]. Подібної думки дотримується 

й О. Мандельштам, який констатує, що „подальша доля роману бу де нічим 

іншим, як історією розпилення біографії як форми особистого існування, 

навіть більше ніж розпиленням — катастрофічною загибеллю біографії” 

[Мандельштам, 1990: с. 203]. Відтак, модерному романові су дилося пере-

жити своєрідне вичерпання своєї актуальної форми тією проблематикою, 

до якої вона була чи не найкраще пристосована. Проте „кінець роману” не 

меншою мірою, ніж його тріумф, робить його винятковим свідченням пе-

симістичної версії індивідуалізму, „запропонованої та до с лідженої голо-

вним чином модерною літературою, точніше, специфічною модерною лі-

тературою. Якщо сказати одним словом: від Пруста та Селіна до театру аб-

сурду та нового роману ця література викриває обман людсь ких стосунків, 

брехливість кохання, беззмістовність та зрадливість мови. У такий спосіб 

вона досліджує, що означає „становлення індивідом” [Манан, 2009: с. 203].

Зрозуміло, що історія роману як жанру в період „кінця роману” не за-

кінчується (зокрема саме тоді ми бачимо появу його нового зразка — філо-

софського роману), в цей період, відповідно до метаморфоз, яких зазнає 

модерний індивід, змінюються проблематика, спосіб бачення, художні 

форми, а разом з цим і філософське значення роману. Філософська цін-

ність модерного роману полягає не в тому, що в ньому (в окремих місцях, 

від імені окремих дійових осіб) висловлюють філософські ідеї, характерні 

для філософії його доби, а в тому, що він досліджує і засвідчує свою добу. 

Еволюція роману переконує, що немає загальної та універсально чинної 

конфіґурації зв’язку філософії та літератури, сталої специфіки художнього 

розгляду філософських проблем чи сталої номенклатури останніх у тому чи 

тому жанрі. Цей приклад є придатною моделлю для визначення того, що 

саме може цікавити історика філософії у модерній літературі, яка, будучи 

більше як літературою, все-таки залишається при цьому передусім літерату-

рою. Встановлення принципів історико-філософського аналізу літератури 

на прикладі модерного роману у цьому випадку зовсім не означає бажання 

звести такий аналіз до аналізу лише одного жанру або ж перенести особли-

вості одного жанру на літературу загалом — ці принципи є чинними для 

літератури загалом настільки, наскільки будь-які загальні принципи є чин-

ними для окремих випадків їх висновування чи застосування.

Філософія літератури
Згадуване вище розрізнення між „філософськими 

поглядами” автора та „філософією” його твору чинне для випадку, коли 

цей твір написано зрозумілою нам мовою, у відомому контексті, а отже ми 
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звертаємося до нього „не як до тексту, а як до твору, написаного певним 

автором, за певної доби, з певною метою тощо” [Descombes, 1987: p. 9—10]. 

Аналіз літературного твору саме як твору, а не тексту, розкриває ті його 

аспекти, в яких література постає як щось більше як література. За ана-

ло гією з „внутрішньою” та „зовнішньою” історією філософії [Йосипенко, 

2008: с.34 — 36], ці аспекти складають своєрідний „зовнішній” бік літера-

турної творчості, поєднання якої з „внутрішнім” боком уможливлює різні 

способи прочитання літературного твору. В.Декомб виокремлює три таких 

способи: історичний, який апелює до фактів; естетичний чи критичний в 

розумінні літературної критики, який апелює до арґументів персонального 

порядку; філософський, який апелює до філософських арґументів. Останній 

спосіб прочитання не є чимось на кшталт згадуваного вище „іспиту з філо-

софії” радянського зразка, адже йдеться не про звертання до окремих місць 

твору спекулятивного характеру, де висловлено окремі філософські тези чи 

позиції. У згадуваному випадку М. Пруста „філософське прочитання по-

лягає у розумінні наративної частини за допомоги спекулятивної частини” 

[Descombes, 1987: p. 14]. Такий підхід робить цінними для дослідження не 

лише теоретичну частину творчого спадку (який, у свою чергу, є цінним 

незалежно від ориґінальності чи „правильності” поглядів автора) і не лише 

ті літературні твори, в яких автор „теоретизує” з приводу тих чи тих про-

блем; він робить цінним і те, що можна назвати „філософією літератури” у 

розумінні не лише засад функціювання літератури, якими переймається 

естетика як філософія мистецтва, а й розгляду філософських проблем влас-

не художніми засобами.

У цій перспективі літературний твір стає цінним у філософському ро-

зумінні остільки, оскільки автор ставить завданням пізнання істини, про-

стіше кажучи, оскільки цей твір є дослідженням якоїсь ситуації, а не ілю-

страцією чи висловленням уже готових істин. Через це обраний як модель 

приклад модерного роману є дуже показовим, оскільки цей жанр від само-

го початку усвідомлює себе як „дослідження звичаїв” чи „аналітичне до-

слідження”. Художні способи аналізу дають літературі змогу досліджувати 

цінні у філософському розумінні речі, недоступні традиційним теоретич-

ним засобам, а отже задля виявлення таких речей і результатів їх аналізу 

історико-філософське дослідження може звертатися до літературної твор-

чості тих, хто був лише письменником або ж письменником, літературно-

критична та публіцистична спадщина якого не має самостійної цінності.

„Історичний” спосіб прочитання охоплює і філософський складник 

літературної творчості, зокрема за його допомоги можна виявити, якою 

була філософська ерудиція автора, які книги він читав, з якими ідеями був 

ознайомлений (і, відповідно, наскільки це знайшло відбиток у літератур-

ному творі). У випадку модерної літератури більшість авторів, як правило, 
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мають реґулярну освіту, а отже ознайомлені з відносно широким колом 

філософських ідей, концептів та постатей, проте їх використання у літера-

турному творі ще не робить останній цінним у філософському розумінні. 

Варто розрізняти два аспекти історичного прочитання — воно може як 

розкривати „філософські погляди” чи „світогляд” автора (що може бути 

важливим, коли автор є не лише письменником, а й діячем громадського і 

політичного руху чи типовим представником свого середовища), так і по-

міщати його твір у контекст духовних чи соціальних процесів відповідної 

доби, розкриваючи те значення дослідження і свідчення доби, про яке 

йшлося вище. Проте історичне прочитання не вичерпує можливостей лі-

тератури для історико-філософського дослідження, оскільки література 

може бути цікавою не лише в історичному розумінні.

Потребу філософського прочитання модерного роману В. Декомб 

формулює так: „шкода, що філософи не говорять достатньо про романи, 

які вони читають... Сучасна філософія виявляється незадовільною, коли 

береться за царину того, що давні автори називали „філософією людських 

справ” (як Аристотель у „Нікомаховій етиці”). Ми навіть не маємо назви 

для такого роду студій” [Descombes, 1987: p.17]. На його думку, найголо-

внішою проблемою моральної філософії у розумінні практичної філосо-

фії є не „стосовно чого оцінювати”, а „як оцінювати”, зокрема в якій 

термі нології це робити, тому література є найкращим полігоном для прак-

тичної філософії — саме у ній розвиваються численні форми морального 

судження. Думка філософа у практичній площині залишається поверхо-

вою, якщо їй не передує опис феноменів, а „феноменами” у плані люд-

ських справ є legomena — те, що говорять з того чи того приводу, спільні 

способи мислення та судження. Через це „філософи мають найбільшу 

потребу читати романи, бо роман є сьогодні формою, найбагатшою на le go-

mena — на зразки цих спільних способів мислити, які є матеріалом для 

практичної філософії” [Descombes, 1987: p.18].

Звертаючись до літературного твору, історико-філософське дослі-

дження позиціюватиме себе у просторі між тим, що В. Декомб називає 

філософським прочитанням, та тим, що він називає прочитанням істо-

ричним. Але добір літературних творів, конкретні способи та мету їх ана-

лізу можуть визначатися лише завданнями історико-філософського до-

слідження та його жанром. Відтак, тут постає чи не найголовніше запи-

тання нашого розгляду: для чого історико-філософське дослідження може 

звертатися до літератури? Аналіз літератури є необхідністю чи примхою 

історика філософії — так би мовити, свідченням його широкої культурної 

ерудиції? Якщо історіографія філософії розгортається як те, що Р. Рорті наз-

вав „історією духу, що утворює канон”, або ж за критерій формування ос-

тан нього береться академічна філософія, то літературні твори можуть 
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фіґурувати в ньому лише як контекст філософської творчості. Проте за зви-

чай літературні твори залучають до історико-філософського канону з огля ду 

на те, що саму філософію у певних жанрах її історіографії беруть у загаль-

нокультурному контексті: коли філософію розглядають як квінтесен цію 

доби чи культури, як „документ духовної історії” людства чи якоїсь його 

частини (а саме так зазвичай пишуть історію української філософії), то в 

полі уваги історика філософії неминуче опиняються інші вирази цього 

духу, в тому числі й літературні твори, які розуміють уже не як контекст, а 

як предмет дослідження. Зовсім не випадково до згадуваних вище ембле-

матичних постатей українських літераторів звертаються у контексті „філо-

софії національної ідеї”. У цьому контексті література була справді більше 

як літературою, проте у ньому і філософія була більше як філософією: оби-

дві вони намагалися не стільки зрозуміти проблему людини, скільки роз-

в’язати її, а отже не стільки досліджувати, скільки конструювати. Це, зокре-

ма, зумовлює те значення, яке поезія посідає у контексті „філософії націо-

нальної ідеї”, а роман — у контексті становлення модерного індивідуалізму. 

У таких випадках обмежувати історико-філософське дослідження лише 

„су то філософськими” творами означало б щонайменше збіднювати його.

Проте, на мою думку, цей факт не може бути підставою ні для того, 

щоб аналізувати літературні твори як філософські, ні для того, щоб ви-

користовувати їх в історіографії філософії у тій самій якості, що й філо-

софські. Намагання вибудовувати тяглу історико-філософську традицію, 

використовуючи, за браком необхідних ланок, літературні твори як фі-

лософські, є, на мою думку, якщо ще раз скористатися словами Р. Рорті, 

„втискуванням проблематики в канон, окреслений без посилання на цю 

проблематику, або ж навпаки — накладанням канону на проблематику, 

сформовану поза цим каноном” [Рорти, 1994: с.318]. Якщо літературні тво-

ри, через специфіку засобів осягнення та виразу, здатні засвідчувати важ-

ливі аспекти людського життя, які філософія через свою специфіку не 

здатна осягнути, то їх використання в історико-філософському досліджен-

ні потребує іншого жанру, ніж традиційна „історія духу”, націлена на фор-

мування канону певної філософської традиції. Зокрема, історичне прочи-

тання літератури в другому з названих аспектів, поруч зі звичною для нашої 

історіографії філософії доксографією філософських поглядів визначних 

представників культури (в тому числі й філософів), може зробити історію 

філософії інтелектуальною історією у філософському розумінні цього 

слова, наприклад філософською історією ідей, в центрі уваги якої опиня-

ться філософські ідеї, проблеми, концепти, які, будучи продуктом своєї 

доби, одночасно визначали історію своєї доби. В історико-філософському 

дослідженні такого жанру літературні твори можна аналізувати в їхній 

власній якості — як інші щодо філософії, але цінні для філософії твори.
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