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«Філософія. Політика. Культура»
(Москва, 20—25 червня 2011 року)
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Серед пострадянських філософів не тільки старшого, а 

й цілком ще середнього віку не так уже мало, напевно, 

тих, хто пам’ятає філософські школи радянського часу, 

на яких дехто з них перебував у гурті «учнів», а хтось 

примірював уже й мантію «метра», — які то були свята 

філософського спілкування, як тісно там спліталися 

нитки думки і дружби. У похмурі 1990-ті все це обірва-

лося — здавалось би, раз і назавжди. І ось — нова спро-

ба: Школа молодого філософа країн СНД «Філософія. 

Політика. Культура». Кінець червня 2011 року, підмос-

ковне Воскресенське, затишний пансіонат на території 

колишньої урядової дачі.

У роботі Школи брали участь представники шес-

ти країн СНД — Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Ро-

сії, Таджикистану, України. Від кожної — делеґація фі-

лософської молоді (студенти, аспіранти, молоді дос-

лід ники) плюс двоє чи троє лекторів; від Росії як 

при й мальної сторони лекторів було більше.

Від самого початку приїжджі могли оцінити гос-

тинність і розпорядливість тих, хто їх зустрічав у Москві. 

Комфортний прийом і добовий перепочинок в ака-

демічному готелі в Узькому явно пішли на користь на-

віть нам, киянам, — що вже й казати про прибульців із 

віддаленіших місць. Забігаючи наперед, слід відзначи-

ти, що дружня турбота молодих московських колеґ 

(аспірантів, студентів) супроводжувала нас упродовж 

усіх днів роботи Школи і відчутно прикрашала наше 

перебування у Воскресенському.

Тематика заявлених у програмі Школи лекцій зде-

більшого відбивала її назву. Привернули найбільшу 
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увагу слухачів і найбільше запам’яталися лекції академіка РАН, директора Ін сти-

туту філософії РАН А. Гусейнова «Політика і мораль: уроки Аристотеля», голов-

ного наукового співробітника ІФ РАН, доктора філософських наук В. Межуєва 

«Філософія в системі культури», завідувача сектору етики ІФ РАН, доктора фі-

лософських наук Р. Апресяна «До методології генеалогічного дослідження моралі», 

головного наукового співробітника ІФ РАН, доктора філософських наук Е. Со-

ловйова «Моральність і право: проект І. Канта», завідувача відділу філософії 

культури, етики та естетики Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України, 

доктора філософських наук Є. Бистрицького «Партикуляризм і універсальність 

культурної ідентичності»… Проте й інші лекції викликали цікавість аудиторії; 

здається, запитань і полемічних реплік на свою адресу ніхто з тих, хто виступав, 

не уникнув. 

Часом у залі, де працювала Школа, здіймалися бурхливі дискусії — найчасті-

ше, за моїми спостереженнями, щодо характеру взаємозв’язку філософії й полі-

тики та навколо наболілої проблеми національної ідентичності. Так, гадаю, нікого 

з присутніх не залишила байдужим суперечка з цього приводу, що спалахнула 

десь на третій день конференції між Е. Соловйовим, В. Межуєвим і Є. Бистриць-

ким — втім, уся її жвавість не завадила сперечальникам увечері того самого дня 

віддаватися розкошам спілкування за одним столом, як личить старим друзям. А 

от запальні міркування Межуєва про філософію та її місце в культурі помітного 

відгуку не мали. На жаль. Розворот уваги був усе ж таки інший.

Чи віяло взагалі на заняттях Школи духом філософії як такої? Можна з пев-

ністю стверджувати: так, віяло. Особливо, коли справу брала у свої руки згадана 

вище стара московська ґвардія — Соловйов, Межуєв… Приємно було відчувати щи-

рість їхнього буття-у-філософії, безоглядність філософської самовіддачі. Ме жуєв, 

так той узагалі відсидів на Школі (разом із С. Нікольським, заступником директора 

ІФ РАН, доктором філософських наук) майже всі лекції, немовби найстаранні-

ший з учнів, і для кожного промовця в нього знаходилося своє, ін ко ли зацікавлене, 

ін коли в’їдливе слово, незмінно спрямоване в бік Її Велич ності Філософії.

Безперечно, невмирущий дух філософії овівав і спілкування молодих учас-

ників Школи. І з огляду на це маю згадати добром нашу українську делеґацію, 

хлопців та дівчат, що увіходили до її складу, — аспірантів Національного педаго-

гічного університету ім. М. Драгоманова Антона Дробовича та Євгена Шушкевича, 

їхніх колеґ з Інституту філософії ім. Г. Сковороди Юлію Слуцьку, Володимира 

Волковського та інших — відкритих, допитливих, розумних. У шкільній аудиторії 

вони, їй-право, виглядали «на п’ять». Впевнений, що розмови про філософію 

точилися в їхньому колі — як і в колі інших учасників Школи — і на прогулянках 

задумливим парком, і далеко за північ у помешканнях пансіонату, де всі ми осе-

лилися на ті дні.

А проте — чи то, може, з роками стаєш таким скептиком? — за моїм суб’єк-

тивним враженням, нинішнє «шкільне» спілкування відрізнялося від того, що ца-

рювало на отих уже давніх школах 1980-х — початку 1990-х років однією істотною 

деталлю: чіткою свідомістю межі, за якою принципат філософії закінчується і роз-

починається звичний повсякденний світ з його вельми прагматичними й негли-

бокодумними інтересами.
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Кажу про це не в критичному запалі — навпаки, керуючись почуттям лю бові 

до нашої спільної справи життя і тривоги за неї. Тривоги за той святий вогонь, 

що його раз у раз доводиться роздмухувати, берегти серед людських холодів, серед 

поглядів, відверто спрямованих урізнобіч, поглядів, що не бачать, не сприймають 

один одного. І на самій Школі — що поробиш, такі вже реалії пропонує нам ни-

нішнє життя — раз у раз доводилося спостерігати, як сидять поруч люди навіть із 

близьких, здавалося б, країн і знати не ладні своїх сусідів-«однокласників», не те 

щоб поринати разом із ними в якісь спільні філософські роздуми. Тож дуже хо ті-

лося б, щоби на подальших зустрічах такого кшталту, якщо вони відбуватимуться, 

філософії та культури було трохи більше, а політики й усього, що з нею пов’яза-

не, — трохи менше. Таке принаймні моє особисте побажання.

Коли відчуваєш уразливість чогось непересічно важливого для тебе, тим паче 

починаєш його цінувати. Маємо щиро подякувати Інститутові філософії Ро сій-

ської академії наук та Міжнародному фондові Гуманітарного співробітництва 

держав-учасниць СНД за їхню шляхетну ініціативу з відродження традиції Шкіл 

молодого філософа — і побажати цій традиції плідного продовження за нових умов.

…Насамкінець згадаю останній вечір Школи, який поєднав усіх її учасни-

ків — і молодших, і старших. З імпровізованої сцени лунали різними мовами піс-

ні, вірші; мені запам’ятався давній танець у виконанні вірменських дівчат — танець 

трагічний і прекрасний. Очевидно було, що людям радісно відкривати один од-

ному свої таланти, які в кого є, ділитися своєю щирістю, кращими набутками 

своєї душі. Виходить, що Школа, сама атмосфера Школи все ж сподвигнула їх 

на таке, — чому ж не сподіватися на її благодійний вплив і в галузі власне фі ло-

софської співтворчості, у справі розгортання діалогу філософських генерацій і 

спільнот.

Гадаю, сподіватися треба.


