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В ПАМ’ЯТЬ ПРО ВОЛОДИМИРА ЖМИРА, КОЛЕҐИ І ДРУГА 

З Володимиром Жмирем мене пов’язували дружні взаємини від початку 70-х ро-

ків минулого століття; постійними стали наші спілкування та співпраця від початку 

90-х ро ків до останніх днів його життя. Він мав багато знайомих і друзів. Цьому сприяла 

не тільки його спілковитість, але вміння допомагати людям під кутом зору організації 

якоїсь справи. До нього зверталися по допомогу в написанні програм і статутів для гро-

мадських організацій — Товариства політв’язнів і репресованих України, Української 

гельсінської спілки, Української республіканської партії. 

Поєднував мене з Володимиром спільний спосіб філософського мислення, якщо 

лишити осторонь нюанси. Маю на увазі наголос на проясненні у філософії тих засад-

ничих понять і принципів, які відповідають на питання, як ми, ця спільнота людей як 

частина людства, осмислюємо себе і світ, в якому живемо. А звідси обов’язок філосо-

фа — обґрунтування тих смислів і цінностей, які здатні забезпечувати вибір спільно-

тами та людством загалом свого майбутнього. Не у вигляді якоїсь абстрактної ідеї чи 

утопії, а того, що ми вже сьогодні вибираємо індивідуально і колективно своїми діями. 

Звідси висока відповідальність філософа, а відповідно — його протистояння будь-яким 

формам пристосовництва і корупції. 

Я цінував спільність у способі нашого мислення ще й через відмінність нашого со-

ціального походження: мого — сільського, його — міського. Іноді він жартома зауважу-

вав: я «хлопець з Подолу». У моєму вужчому колі спілкування саме він представляв лю-

дину міського походження, киянина, з українською національною самосвідомістю. Він 

наголошував це поєднання. Попри це, в наших дискусіях існували незгоди в окремих 

деталях, які стосувалися ролі міських і сільських первнів у становленні української про-

фесійної культури та, зокрема, духовної конституції Києва. Усвідомлення фундамен-

тальної важливості якості та рівня української національної самосвідомості спонукали 

Володимира в 70-ті роки підготувати текст, який мав дати хоча б початкові орієнтири 

дослідження української національної свідомості на належній методологічній основі 

(«На шляху до себе»). Хоча сьогодні ми маємо значно більше публікацій на цю тему, ця 

його книга, принаймні в деяких своїх моментах, зберігає свою актуальність. 

З Володимиром я обговорював здійснення різного роду задумів та видавничих проек-

тів. Явно амбіційним був і видавничий проект публікації пам’яток української та світо-

вої філософської думки, здійснення якого мало бути забезпечене відділом української 

філософії, але навіть для часткової реалізації цього проекту явно не вистачало інте-

лекту ального ресурсу. Редакційна праця Володимира Жмира в перебігу редаґування 

журналів «Політологічні читання» та «Філософська думка», а також текстів окремих 

книг становила велику частину його зусиль упродовж останніх двадцяти літ. У цій праці 

він був уважним, відповідальним і працьовитим. Це, сподіваюся, можуть підтвердити 

автори, з якими він працював. Його ідеалом був якомога кращий стиль українського 

філософського мовлення і, звісно, чіткість формулювань та добре структурування тек-

сту. Часом я змушений був доробляти свій текст після його зауважень. 

Але важче мені викликати в уяві читачів цих моїх прощальних слів образ Володимира 

Жмира як особистості зі всіма його особливостями — простотою у спілкуванні, добро-

тою, життєлюбством, гумором… Усім тим, завдяки чому інша людина стає життєдай-

ною часткою життя кожного з нас. Відхід такої людини на вічний супокій викликає 

особливе почуття втрати. І тільки усмішка живого Володимира і його заспокійливий 

заклик — ставитися до завершення життя по-філософськи — стає відрадою. Нехай цей 

його голос чують його рідні та друзі, яким тут висловлюю своє співчуття. А також всім 

працівникам на ниві української філософії: ми втратили одного з відданих ентузіастів 

нашої справи. 

Василь Лісовий
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The philosophy of education in Ukraine of the 20th — early 20th century. — Is that a fic-

tion or real fact? The paper is dedicated to analysis of methodological preconditions and 

methodical means of studying this issue. It is emphasized that the culturological approach 

enables to explicate the historical forms of the philosophy of education. In compliance 

with its postulates the subject of the philosophy of education is defined as educationally 

specialized philosophical discourse that cannot be reproduced only on the basis of the 

published works but with the help of archival data. The connection of the philosophy of 

education with academic philosophy is noticed. The historical factors are shown which 

should be taken into account when studying the history of the philosophy of education in 

Ukraine of the 19th — early 20th century. The fragments and descriptions of some typical 

archival documents — educational programs, synopses of lectures, reports of educational 

institutes, surveys of teaching, class registers and curriculums — as sources of information 

are presented that permitted to reconstruct the philosophy-educational discourse in the 

Kyiv academic tradition of the stated period. 
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New materials for the biography of Volodymyr Yurynets: Student years at Lviv and Vienna 
Universities

Based on the identified in the State Archives of Lviv Region and Archives of the University 

of Vienna documents and materials, the anthor has reconstructed the important stage of 

becoming a professional of Ukrainian Soviet philosopher Volodymyr Yurynets (1890—

1937), which is associated with his student years. As found out by the author, studying in 

Lviv (1908—1910) and Vienna (1910—1913) universities Yurynets obtained natural sci-

ence and humanitarian (primarily — philosophic) education in the creative atmosphere of 

powerful scientific and educational centers, new discoveries, theoretical searches, fierce 

debates. His teachers and mentors were such outstanding scientists and teachers, as K. Twar-

dowski, J. Łukasiewicz, J. Puzyna, M. Hrushevskyi, F. Hasenöhrl, E. Schrödinger, F. Mer-


