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Радянська філософія пішла в минуле разом із Ра?

дянським Союзом. Цей перехід в минуле цілої по?

тужної інтелектуальної традиції був епохальною

подією для культури країн, що постали на руїнах

СРСР, і водночас лишився майже не поміченим

для світу. Закритість і невідомість радянської фі?

лософії, її майже відсутність у світовій системі

наукової комунікації, дедалі більше контрольова?

ної західними центрами наукового виробництва,

після її зникнення створили ситуацію, в якій вив?

чення радянського філософського спадку стало

евристично складним і прагматично сумнівним

заходом. 

Радянська філософія була нерозривно, хоч і

не всуціль, пов’язана з державою як в ідеологічно?

му, так і в інституційному плані. Цей факт спри?

чинив певну амфіболію значень у понятті «ра?

дянська філософія»: для одних це — філософія

радянського марксизму, вираженого в поступі ре?

дакцій діамату та істмату, для других це — ідео?

логічна традиція, позбавлена філософського зміс?

ту, але з потугою робити ілюзію філософування,

нарешті, для третіх вона є терміном, яким радше в

географічний спосіб позначено всю філософську

культуру СРСР, що склалася як багатошаровий
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інтелектуальний феномен і в якій своє місце мали як марксисти радян?

ського «сповідання», так і їх критики. 

Відмінності в оцінках радянського філософського спадку походять не

тільки з наукової та ідеологічної кон’юнктури сьогодення, а й з відсутності

розуміння самою радянською філософією того, що вона таке. Слід визна?

ти, що історико?філософські пошуки в радянській філософії мають свою

специфіку, пов’язану передусім із тим, що самоідентичність радянської

філософії була вкрай невизначеною, недостатньо відрефлексованою в

самій традиції під час її існування. Першими її дослідниками були або

філософи, історики і політологи з країн, що були по той бік фронту «холод?

ної війни», як, приміром, Йозеф Бохенський, або ж радянські дисиденти,

наприклад, Олександр Зинов’єв. Радянську філософію переважно бачили

як єдину традицію ззовні; в своїх межах вона недостатньо ідентифікувала

себе, не досліджувала себе і особливості свого розвитку. 

Також слід зазначити, що цільність і зв’язність філософських практик

в СРСР довго залишалися поза увагою дослідників з історико?філософ?

ського цеху як ззовні, так і всередині СРСР. Однак у 90?ті роки ХХ ст. ця не?

увага поступово почала змінюватися скромними дослідницькими проекта?

ми в Україні, Росії, США, Британії, Німеччині та багатьох інших країнах.

У повороті від неуваги до визначення актуальності дослідження доробку

радянської філософії ми можемо побачити особливості поступу філософ?

ського процесу, його зв’язку з політичною та ідеологічною кон’юнктурою і,

нарешті, утримати вплив кон’юнктури в розумних межах, що не заважа?

ють, а сприяють самоосмисленню філософії. З огляду на це, особливу ціка?

вість має сучасна англо?американська історіографія радянської філософії. 

Оцінка радянської філософії в англо?американській історії філософії

постійно перебувала в полі «боротьби двох систем», в контексті суперниц?

тва цінностей. Однак це суперництво знало різні часи, переживало певну

еволюцію. У час між двома світовими війнами радянська філософія була

добре представлена в англомовному світі, цікавість до неї, хоч і з сильним

політичним підтекстом, була очевидною. Так, у книзі П. Ґрірсона, де опи?

сані всі англомовні тексти, присвячені «радянській Росії» у міжвоєнні ча?

си, згадано кілька полемічних текстів, де західні філософи дискутують з ра?

дянськими [Grierson, 1943]. Передусім ідеться про «Московські діалоги.

Дискусії з червоною філософією» [Hecker, 1933] та «Комуністичну відпо?

відь на світові потреби» [Hecker, 1934] Дж. Гекера. Також Ґрірсон згадує

першу спробу описати радянську науку, в межах якої аналізується станов?

лення філософської науки в СРСР, — книгу Дж. Кровзера «Радянська нау?

ка» [Crowther, 1936]. Судячи з цитувань та посилань, активного вжитку заз?

навали англомовні тексти радянських філософів, власне книжки, видані в

СРСР. Найчастіше згадуються «Політична економія» А. Леонтьєва [Leon?
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tiev, 1935], «Діалектичний матеріалізм» В. Адорацького [Adoratsky, 1933] та

сталіністська збірка текстів філософів?марксистів [A textbook, 1937]. 

Згадані книжки заклали певну комунікаційну модель у ставленні захід?

них дослідників до радянської філософії. Тут уже помітне бачення доробку

філософів СРСР як єдиної течії «червоного» марксизму та настанова до

конфлікту і підозри до філософських положень. Разом з тим, очевидною є

рівність у дискусії, розуміння спільного поля філософування. Радянська

філософія сприймалась на Заході як ворожа, однак без сумніву — євро?

пейська інтелектуальна традиція. 

Після Другої світової війни почався новий етап у вивченні радянської

філософії англо?американськими дослідниками. Було видано кілька по?

тужних високопрофесійних текстів, присвячених аналізові суспільної сві?

домості радянських людей, зокрема і її філософським підвалинам. Досвід

відмінності радянського способу діяння?говоріння?мислення був очевид?

ний для західних союзників і потребував очевидного аналізу. 

Першу спробу зрозуміти радянську філософію права здійснив Р. Шле?

зинґер у книзі «Радянська правова теорія: її суспільна основа та розвиток»

[Schlesinger, 1945]. Зокрема, правник і філософ розглядає незахідний спосіб

усвідомлення відмінності права і закону, застосування права і оформлення

відповідних інститутів. Настанова аналізу Шлезинґера — прикладна герме?

невтика, спрямована на розуміння потенційного ворога і підстав, на яких

можливе порозуміння з ним. 

Два важливіших для західної традиції тлумачення радянської філо?

софії, які були видані ще до 1950 року, належать Джонові Сомервілю та Ісаї

Берліну. Сомервіль у книзі «Радянська філософія. Дослідження теорії і прак?

тики» здійснив спробу аналізу радянської філософії як цілісного феномену,

певної філософської традиції із загальними, притаманними всім її прихиль?

никам, рисами [Somerville, 1946]. Дж. Сомервіль чітко і неоднозначно пи?

ше про завдання свого аналізу: його книга має відповісти на питання, «що

таке філософія для радянського режиму» та «чи можемо ми жити в мирі з

такою філософією» [Somerville, 1946: p. ІХ—Х]. Дослідник блискуче вико?

нує поставлені завдання, описуючи — і водночас конституюючи для

західних філософів — головні риси радянської філософії. Зокрема, Дж. Со?

мервіль показує системну роль історичного та діалектичного матеріалізму

для філософського поля в СРСР загалом, зв’язок філософії з етикою і мис?

тецтвом, наукою та педагогікою, політикою та інституційним облаштуван?

ням філософії. Нарешті, окремий розділ він присвятив ключовим контро?

верзам і суперечностям в історії радянської філософії. Підсумовуючи свій

аналіз, автор указав на те, що основною рисою радянської філософії є її

безпосередній зв’язок із практикою, повсякденним життям та функціону?

ванням суспільно?політичних інститутів: «Фактично, він (радянський
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філософ. — М.М.) переконаний, що будь?які доктрини філософського по?

ля… мають соціальні імплікації» [Somerville, 1946: p. 149]. Цей висновок

Сомервіль перевіряє на зв’язку етики і мистецтва з повсякденним життям.

Загалом, його книга була тим текстом, що остаточно закарбував образ інак?

шості і неєвропейськості радянської філософії, а також звузив цей образ

суто до радянського марксизму. 

Іншим фундаментальним текстом для конструювання західного обра?

зу радянської філософії була книжка Ісаї Берліна «Радянська свідомість:

російська культура під комунізмом» [Berlin, 2004] 2. Чудовий есеїст і оратор,

Берлін не давав собі надто багато завдань в аналізі філософського матеріалу

з СРСР; його завданням було зрозуміти основний принцип інакшості ра?

дянської культури, її Духу. Тож він здебільшого цитує і посилається на ра?

дянських письменників і митців, а не на філософів. Його більше цікавить

психологія та антропологія філософування в СРСР, аніж власне радянська

метафізика. Він прямо порівнює радянських філософів із викладачами

Святого Письма царських часів, зокрема в тому, що вони відмовлялися від

будь?якого тлумачення «священних» текстів. Положення тексту мають

сприйматись безпосередньо, прямо і без власних думок, що, тим самим,

продукує беззастережний ідеологічний цинізм радянських мислителів.

«Офіційні філософи — це цинічні попи сьогодення. Лекції з діалектичного

матеріалізму йдуть просто з лекційних збірок викладачів, що не змінювали?

ся впродовж останніх двадцяти років — відтоді як дебати між філософами

були заборонені, навіть у ключі діалектичного матеріалізму. З того часу весь

предмет перетворився на механічне переповідання текстів, чий зміст по?

ступово вивітрився, оскільки вони стали надто сакральними, аби їх диску?

тувати… та застосовувати в інших дисциплінах, зокрема у економіці чи

історії. Здається, і практики офіційної метафізики, і їхня авдиторія, рівною

мірою знають про цю пустотність» [Berlin, 2004: p. 159]. Ця метафора —

знайомий кожному західному освіченому європейцеві образ «схоластичної

філософії» — стараннями Берліна та Сомервіля стала вихідною позицією

для західних дослідників пізнішого часу у ставленні до радянської філо?

софії та в певній сліпоті до тих інтелектуальних феноменів культури СРСР,

що не вписувалися в усталену формулу. 

Сомервіль і Берлін закрили тему радянської філософії для англо?аме?

риканського академічного світу на два десятиліття. Континентальні філо?

софи також перебували під впливом запропонованого образу. Тексти 50—

80?х років ХХ ст., авторами яких були такі поважні філософи й відомі

інтелектуали, як Г. Маркузе [Marcuse, 1957], Й. Бохеньский [Bochenski,

1961; 1963], Т. Блеклі [Blakeley, 1964], Е. Ласло [Laszlo, 1967] та Л. Кола?
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ковський [Kolakowski, 1978], відрізнялися радше арґументацією й тональ?

ністю, ніж висновком. Радянська філософія була визнана самототожною

незмінною схоластичною традицією, знаряддям тоталітарного контролю за

науковою та суспільною думкою в СРСР. Інтерес до комунікації з такою

філософією, звісно ж, був незначним, спричиненим хіба що бажанням по?

лемізувати з позанауковою евристикою, оскільки наукової ваги така філо?

софія мати не могла. Така ситуація зберігалася аж до Перебудови, майже до

кінця існування СРСР. 

Якщо разом із зникненням Радянського Союзу для пострадянської

філософії на якийсь час ця тема втратила значущість, то в дослідницьких

центрах США та Британії, країн, де суспільна думка однозначно приписує

собі перемогу в «холодній війні», інерція аналізу в термінах суперництва за?

лишалася ще довго. Аналітичні та оцінні дослідницькі рамки, що склалися

в 50—80?ті роки ХХ ст. в англо?американських університетах, з одного бо?

ку, підкидали старі шаблони, а з іншого — спонукали дослідників до про?

довження досліджень радянської філософії. І саме зміна в ставленні англо?

американських дослідників до радянської філософії в часи після 1985 року

є вартим уваги феноменом, в якому відбувається нове відкриття «радянської

філософії» і переоцінка власних підходів західних філософів до комунікації

з інакшими типами філософування. 

Тож у поле нашого зору потрапляють історико?філософські тексти анг?

ломовних дослідників, присвячені дослідженню та осмисленню радянської

філософії і видрукувані починаючи з 1985 року. Серед низки книжок, на?

самперед, слід назвати «Марксизм в СРСР: критичне дослідження сучасної

радянської думки» Дж. Сканлана, який виступив критиком узвичаєної та

політизованої настанови до вивчення радянської думки [Scanlan, 1985]. Він,

зокрема, вказує на різноманіття течій і мислителів у СРСР, які не підпада?

ють під узвичаєне бачення радянської філософії як «радянського марксизму».

Наступною віхою у переоцінці власних підходів для західної історії

філософії стала колективна монографія американських та європейських

істориків філософії «Філософська совєтологія: у гонитві за наукою» [Dahm,

1988]. Ця книга вперше порушила питання про системну обмеженість

совєтології в її розумінні подій та процесів у СРСР, зокрема в інтелектуаль?

ному та суспільному житті людей. Аналізу піддавали як те, наскільки

збігається марксизм?ленінізм із межами радянської філософії, так і слов?

ник класиків совєтології — Бохеньського, Бжезинського та інших. Ці дві

праці стали своєрідним вододілом у західній традиції розуміння радян?

ської думки. 

В 90?ті роки ХХ сторіччя стало набагато більше публікацій, присвяче?

них радянській філософії. Центральними фіґурами в колі західних дослід?

ників радянського інтелектуального спадку стали Лорен Ґрегем, Дейвід
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Бекгерст та Еверт ван дер Цверде. Лорен Ґрегем — американський дослід?

ник старшого покоління. Він став істориком радянської науки наприкінці

60?х років, і його тогочасні тексти не виходили за межі усталеної настано?

ви 3. Однак після роботи Сканлана Л. Ґрегем дещо змінив свою позицію і,

маючи тридцятирічний досвід дослідження радянської науки, написав дві

книжки, в яких описано та проаналізовано зв’язки науки, філософії і сус?

пільства з набагато меншим ідеологічним підтекстом [Graham, 1987; 1990].

Останні твори здобули не тільки підтримку на Заході, а й були перекладені

російською і мають високий рівень цитування серед дослідників країн ко?

лишнього СРСР [Грэхэм, 1991]. Дейвід Бекгерст — історик філософії нового

покоління, що постало вже після «холодної війни», автор великої кількості

досліджень радянської політичної філософії та доробку окремих філо?

софів — Е. Ільєнкова, В. Виготського та інших [Bakhurst, 1991; 1995; 2005;

s. a. ]. До цього ж покоління належить і Еверт ван дер Цверде, чиї праці

переважно спрямовані на вивчення західної історіографії радянської філо?

софії [Zweerde, 1997; 2003]. Всі троє зазначені дослідники є найцитовані?

шими в сучасній західній (не тільки англомовній) літературі, присвяченій

радянській думці, і репрезентують новий підхід до аналізу радянського

спадку в філософії, який характеризується увагою до розмаїття тем, змістів,

словників і форм радянської філософії. 

З огляду на критичні зміни у вивченні радянської філософії в англо?

американській історико?філософській традиції після 1985 року, далі я

пропоную подивитись на три аспекти, характерні для сучасних 4 англо?

американських досліджень радянської філософії. Перший аспект стосуєть?

ся пояснення мотивації сучасного західного дослідника вивчати радянську

філософію. Завдяки проясненню цих мотивів ми побачимо як ті ознаки ра?

дянської філософії, що визнаються в зазначеній спільноті інтерпретаторів

актуальними, так і ті переддискурсивні погодження західних філософів, які

визначають їх здатність сприймати інші філософські традиції та вступати в

діалог з ними. Другий аспект — це контекст, в якому сучасні англо?амери?

канські філософи пропонують вивчати спадок радянської філософії. Роз?

глядаючи його, ми можемо знайти відповіді на питання про контекст, в

якому наші західні сучасники намагаються описати розвиток радянської

філософії. Третій аспект стосується спроб визначення радянської філо?

софії, включно з особливостями опису предмета історії радянської філо?

софії та її визначальними характеристиками. Крім того, тут ми розглянемо
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спроби періодизації розвитку радянської філософії і питання про те, що є

основним критерієм для визначення цього розвитку. Також ми оглянемо

списки філософів, яких визнають радянськими і чий  доробок становить

інтерес для західних дослідників. Разом із тим, огляд цих трьох аспектів

дасть нам змогу краще зрозуміти і ті філософські процеси, що відбувалися

в СРСР упродовж його існування, і ті, що відбуваються сьогодні в західній

історії філософії. 

Щодо першого аспекту, майже всі сучасні англо?американські дослід?

ники радянської філософії в своїх текстах дедалі більше уваги приділяють

поясненню, чому саме варто досліджувати філософську культуру СРСР.

Питання евристики таких досліджень і особистої мотивації вочевидь стоїть

серед чільних проблем. Так, Л. Ґрегем, зважаючи на відмінність образів

СРСР серед різних поколінь англо?американських інтелектуалів, апелює

до двох арґументів, які, на його думку, виправдовують увагу сучасників до

зниклої традиції. Перший арґумент стосується несумірності кількісних по?

казників цієї традиції та обізнаності Заходу із нею. Він артикулював цю не?

сумірність так: «У 1980?ті роки у Радянському Союзі було інженерів та вче?

них більше, ніж у будь?якій іншій країні світу, однак досягнення цієї

спільноти дуже мало відомі на Заході» [Graham, 1987]. Фактично, історик

філософії та науки вказує на недостатню поінформованість про стан речей

у філософії СРСР в своїй спільноті. Так само і другий арґумент стосується

інтересу Заходу. Однак тепер уже йдеться не про необізнаність про минуле,

а про можливості, які дають радянські студії для саморозуміння західної

науки. Ґрегем вказує, що вивчення розвитку і занепаду радянської науки

дає змогу подивитися на розвинену модерну наукову практику в умовах

інших, ніж на Заході [Graham, 1987: p. 2]. В обох випадках арґументація

стосується радше інформаційної, ніж герменевтичної евристики, з утри?

манням чіткого вододілу між «західною» та «східною» традицією. 

Представники молодшого покоління дослідників арґументують на ко?

ристь студій радянської філософії у більш універсалістський спосіб. Так,

Дейвід Бекгерст висуває три тези на захист своїх досліджень. По?перше,

вивчення радянської філософії дає можливість філософії поглибити загаль?

не філософське знання про саму себе. По?друге, безпідставність інтелекту?

альної пихи Заходу може бути подолана зусиллями лише самих західних

інтелектуалів, зокрема через подолання упередження, що «радянська філо?

софія — це суперечність в самій назві» [Bakhurst, 1991: p. 1]. Нарешті, тре?

тя теза Бекгерста — радянські філософські студії дають матеріал для ро?

зуміння підстав нерозуміння Заходом радянської філософії і, можливо,

радянського способу мислення [Bakhurst, 1991: p. 2]. Всі тези стосуються

розуміння універсальних рамок філософії та необхідності перевірки інсти?

туціалізованої комунікації західної філософської традиції з іншими. 
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В цьому ж річищі мислить і Еверт ван дер Цверде. Цей дослідник при?

святив кілька текстів перевірці власних мотивацій для вивчення радянської

філософії. Своєрідну сповідь подає він у статті «Повернення до радянської

філософії»: «Перебираючи свою бібліотеку, я осягнув, що значна частина

перевантажених полиць була забита зібраннями творів Володимира Ілліча Ле?

ніна, підшивками «Вопросов философии» з 1982 року, підручниками з діалек?

тичного матеріалізму, а також книжками Ґустава Ветера, Йозефа Бохенсь?

кого та багатьох учнів Бохенського, присвячених радянській філософії.

З яких причин мені б не позбавитися їх, аби звільнити місце для нових

матеріалів? Колись давно я вже викинув підшивки “Коммуниста”, тож чо?

му б не зробити те саме і з “Вопросами философии”? Чи читатиму я — чи

хтось інший — ще колись цю радянську писанину?» [Zweerde, 2003: p. 315].

Питання поставлене руба як щодо радянського інтелектуального спадку,

так і щодо його західної рецепції. Та ще й запитано так, як, напевно, вже не

раз запитували філософи й історики філософії і на Сході, і на Заході. 

Докладнішу відповідь на своє — і не тільки — питання, історик філо?

софії дає в одному з найґрунтовніших на цей день досліджень історіографії

радянської філософії — у книзі «Радянська історіографія філософії». Тут ав?

тор зосереджується на трьох арґументах на користь досліджень. Передусім

ідеться про те, що радянська філософія — це період у розвитку російської

філософії. Разом із тим, ван дер Цверде закликає обережно ставитись до

цього арґументу: мовляв, ще не зрозуміло, наскільки «російською» є ра?

дянська філософія [Zweerde, 1997: p. x]. Таку обережність спричинено сум?

нівами в тому, що радянська філософія географічно і культурно продовжує

російську філософську традицію. І тут важливо переглянути твердження

М. Бердяєва про російське коріння радянського комунізму, некритично

засвоєні інтерпретаторами. Другий арґумент ми вже зустрічали. Він сто?

сується того, що «оцінка внеску радянських філософів до загальнофіло?

софського доробку ще попереду» [Zweerde, 1997: p. x]. Знову йдеться про

недостатнє знання фактичного матеріалу про події в еволюціях радянської

філософії, відсутність зрозумілої географії та стратиграфії філософії в СРСР,

її функціонування поза ідеологічним полем тощо. І нарешті, третій арґу?

мент стосується виведення висновків про небезпеку надтісної співпраці

влади й філософії та ролі філософії у встановленні тоталітарної системи. 

Наведені арґументи на користь провадження досліджень радянської

філософії свідчать про те, що ідеологічна конфліктність тлумачень, харак?

терна для західних дослідників 5, зменшується, і збільшується наукова ев?
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ристика досліджень. Також очевидним є той факт, що чим далі від «холод?

ної війни», тим менше сумнівів викликає філософський статус радянської

філософської традиції. Однак це визнання почасти ґрунтується на іншому

визнанні, а саме — того факту, що англо?американська традиція не має

достатньої інформації для дослідження радянського доробку в філософії. 

Розглянуті арґументи стосувалися актуальності питання про радянську фі?

лософію для сучасної філософської думки. Однак що в самій радянській фі?

лософії викликає суто філософський інтерес? Які теми й ідеї радянської

філософії визнаються за актуальні?

Загалом, у сучасній англо?американській літературі зустрічаєш пере?

важно два набори таких тем. Перший стосується традиційного діамату і

підтримується традицією, закладеною старою школою. Найвиразніше цю

думку подано у Лорена Ґрегема в таких рядках: «Сучасний радянський

діалектичний матеріалізм є вражаючим інтелектуальним досягненням.

Поліпшення ранніх положень Енґельса, Плеханова і Леніна, та їх перетво?

рення на систематичну інтерпретацію природи є найориґінальнішим інте?

лектуальним творінням радянського марксизму. Розвинутий найталано?

витішими його прибічниками, діалектичний матеріалізм, поза сумнівом, є

щирою та обґрунтованою спробою зрозуміти та пояснити природу. За

універсальністю і ступенем опрацьованості діалектично?матеріалістичне

пояснення природи не має собі рівних серед сучасних систем думки» [Грэ?

хэм, 1991: c. 470]. Окрім того, діамат створив умови для утримання єдності

природознавства та філософії, що на Заході не має аналогів. Таке виокрем?

лення діамату, зрештою, пов’язане з двома упередженнями минулого часу:

до уваги в радянській філософії беруться теми тільки «верхнього поверху»

радянської філософії і лише маґістральні теми. Увага до інших тем менша,

оскільки, як здається, вони не є суттєвими для радянського марксизму, а

отже й радянської філософії. 

Для нового покоління дослідників цікавим у радянській філософії є,

передусім, те невідоме, що залишалося поза увагою старої школи, і теми,

які й сьогодні цікавлять філософів. Що стосується останнього, то Дейвід

Бекгерст перелічує цікаві теми в такому порядку: 1) соціальна концепція

людини (людина як сукупність соціальних відносин); 2) концепції діяль?

ності (т. зв. «діяльнісний підхід») та спілкування у співвіднесенні їх зі свідо?

містю та особистістю; і 3) натуралізм у поєднанні з історицизмом [Bakhurst,

1995]. Цікавість до зазначених питань у філософів та істориків філософії

має всі ознаки наміру зрозуміти та застосувати їх до проблематики сього?

дення. Таким чином, історико?філософська студія збігається з верифікацією

підходів минулого на питаннях нашого часу. 

Тут важливо зазначити, що зміни, які сталися у сприйнятті радянської

філософії серед англо?американських (і ширше — західних) дослідників,

Tenebrae seu lux ex oriente?  

ISSN 0235?7941. Філософська думка, 2009, № 3 111



безпосередньо стосуються реконтекстуалізації образу філософії СРСР. Як?

що для старої школи характерно було розглядати філософію в СРСР крізь

призму «совєтології», особливої ідеологічної стратегії вивчення, оцінюван?

ня і комунікування з усім, що пов’язане з Радянським Союзом, тобто в

контексті надто заідеологізованому та пов’язаному з політичною прагмати?

кою, то дослідження нового покоління все далі відходять від ідеологічного

інтересу. Натомість новий контекст є дедалі більше суто науковим і вели?

кою мірою позитивістичним. Цей процес зміни контексту розгляду ра?

дянської філософії супроводжується і переоцінкою підходів старої школи.

Ставлення до попередніх підходів артикулював ван дер Цверде, який вба?

чав у «євроцентричній» позиції Бохенського, що, в свою чергу, мала ви?

ключний вплив і на англо?американську традицію, вираз неотомістського

застарілого погляду на інші філософські традиції. Фактично, суперечку

між «бохеньціанцями» та радянськими марксистами можна описати як

політично?філософську полеміку сцієнтистів [Zweerde, 2003: p. 319].

Іншим прикладом реконтекстуалізації є проект «оживлення» філософії

освіти, запропонований Дейвідом Бекгерстом. Він висунув неординарний

проект оновлення порядку денного сучасної філософії освіти через звер?

нення до тем і питань, порушених у творах Евальда Ільєнкова. Зокрема,

американський філософ пропонує до постдьюїанського переліку питань

п’ять тем, а саме: 1) ставлення до освіти як соціальної інженерії, 2) освіта

як засіб контролю та спрямування людського розвитку, 3) неонатуралістич?

на концепція свідомості як tabula rasa, 4) особливий утопізм у конструю?

ванні освітніх підходів та 5) розгляд системи освіти як технічної проблеми

(див.: [Bakhurst, 2005]). У цій пропозиції дістає вираження інакшість еври?

стичної площини, результатів нового способу сприйняття доробку радян?

ських філософів. Дослідники нового покоління пропонують для розуміння

радянської філософії позаполітичний та неєвроцентричний підхід. Це аж

ніяк не означає, що прибічники такого підходу не засуджують ідеологічний

контроль над філософією чи інституційні обмеження філософського про?

цесу в СРСР. Проте вони не готові задовольнятися штампами, що самі по?

ходять з віджилих ідеологічних настанов. Перехід від «совєтологічного»

контексту до «наукового» (в сенсі — позаполітичного) у вивченні радян?

ської філософії дає чимало цікавої поживи та нової енергії для філософсь?

ких дебатів та міждисциплінарної комунікації сьогодення. 

Зі зміною контексту і мотивації відбулось і переосмислення самого

предмета в сфері досліджень радянської філософії. Репрезентативним ви?

значенням радянської філософії слід вважати дефініцію, дану Евертом ван

дер Цверде в «Радянській історіографії філософії» 6. Тож радянську філо?
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софію визначено за «філософську культуру», яка характеризується тим, що

«була вмістилищем ідеології», «на відміну від західної філософської культу?

ри, не була спонтанно створена та відтворена її учасниками, але мала за?

мовлення згори, від Партії» і була утворена «під сильним впливом Маркса

і Геґеля» [Zweerde, 1997: p. ІХ—Х]. Ключовими положеннями радянської

філософії західні дослідники визначають використання Енґельсового

діалектичного матеріалізму як фундаменту філософських позицій, що да?

ють «матеріалістичну відповідь на онтологічну частину, реалістичну

відповідь на гносеологічну частину “основного питання” філософії, та

діалектичну відповідь на питання про метод» [Zweerde, 1997: p. 19]. Попри

відмінні напрями, загальні рамки радянської філософії описуються як такі,

що були задані ленінським поєднанням філософських положень Геґеля і

Маркса і виражені у специфічних загальноприйнятих положеннях. Серед

них — те, що, «як будь?яка форма соціальної свідомості, філософія віддзер?

калює історичний розвиток суспільства за допомоги класової боротьби»

[Zweerde, 1997: p. 18]. Крім того, за визначальну протилежність у радянській

філософській культурі було прийнято розглядати історію філософії як бо?

ротьбу двох таборів — «матеріалістів та ідеалістів» [Zweerde, 1997: p. 19]. 

У цьому визначенні, звісно ж, є певна суперечність. З одного боку,

йдеться про «філософську культуру», за якою визнається багатоманітність

позицій і їх незвідність тільки до марксизму, а з іншого — вивчення все ще

сфокусовано саме на радянському марксизмі. Ця суперечність, звісно ж,

походить із намагання узгодити погляди старої і нової шкіл. 

Та сама суперечність дається взнаки і в першій спробі цілісної періоди?

зації розвитку філософії в СРСР. Еверт ван дер Цверде запропонував роз?

глядати поступ радянської філософії як процес із поділом на сім періодів.

Перший період відзначався дедалі більшим переплетінням політики і філо?

софії у тринадцять років між 1917 та 1930 рр. Другий період був часом по?

будови радянської філософії у буремні 1931—1946 роки. Третій період було

підпорядковано логіці «холодної війни» (1947—1954). Четвертий період —

відлизі у марксистсько?ленінській філософії (1955—1966 рр.). П’ятий відзна?

чався марґіналізацією неофіційних течій і професіоналізацією академічної

та офіційної філософії у 1967—1975 рр. Так, приміром, у цей час такі важ?

ливі для сьогодення філософи, як Лосєв, Біблер та Мамардашвілі були мар?

ґінальними і маловпливовими філософами, натомість офіційна філософія

була найпомітнішою та визначальною для суспільної думки [Zweerde, 1997:

p. 47]. А спроби розвинути марксизм, скажімо, у філософії Ільєнкова, при?

душувалися заради збереження марксизму як «інституційної філософії»

[Zweerde, 1997: p. 48]. Шостий період, десятиріччя між 1976 і 1985 роками,

характеризувався стаґнацією у філософії. Саме в цей період радянська

філософія досягає меж можливого, дозволеного радянською системою.

Tenebrae seu lux ex oriente?  
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Останній, сьомий період був часом Перебудови і кінця радянської філо?

софської культури. 

Окрім того, що ця періодизація є першою системною спробою описати

процес еволюції радянської філософської культури, нам важливо побачи?

ти, який саме критерій покладено в основу поділу її шляху. Цей критерій —

зміни у зв’язку між владою і філософією, який виражався у домінуванні на

офіційному щаблі положень, обраних (а часто і сформульованих) за допо?

моги політичних інститутів. Зміна панівних положень в офіційній філо?

софії задавала й теми інших «поверхів» та течій радянської філософської

культури. Разом з тим, приписування виключної ролі змінам в офіційній

філософії завдає шкоди для розуміння впливовості і популярності філо?

софських ідей багатьох і по сьогодні актуальних філософів — від М. Бахтіна

і Л. Виготського до В. Біблера і М. Мамардашвілі. 

З визначенням радянської філософії пов’язана і деяка невизначеність

із критерієм, кого визнавати радянським філософом. Нова школа, попри

зазначене визначення радянської філософії, до радянських філософів залу?

чає всіх мислителів, хто видавався і перебував у бодай мінімальній філо?

софській комунікації. У вивченні початків радянської філософії особливу

увагу дедалі більше приділяють не так доробку Л. Аксельрод та А. Деборіна,

як матеріалістичним поглядам Л. Виготського, О. Опаріна, В. Фока, О. Шмід?

та і А. Колмогорова, а також формалізму М. Бахтіна та В. Волошинова. Фі?

лософію 30—50?х років ХХ сторіччя вивчають за текстами не тільки І. Мі?

чуріна, Т. Лисенка та М. Мітіна, а й К. Леонтьєва, В. Асмуса та О. Лосєва.

Останні тридцять років радянської філософії репрезентують дедалі більше

Е. Ільєнков, Ф. Михайлов, В. Біблер, В. Лекторський, В. Давидов та багато

інших філософів. З усього наведеного списку радянських філософів най?

більше уваги серед англо?американських дослідників приділяють радян?

ській філософській трійці, до якої входять М. Бахтін, Л. Виготський та Е. Іль?

єнков. Так, скажімо, із філософського доробку М. Бахтіна з 80?х років

минулого століття було видано десятки праць 7 і перекладено англійською

більшість його текстів 8. 

Тож, з огляду на зазначені суперечності у визначенні радянської філо?

софії в працях англо?американських дослідників, слід указати, що вони по?

ходять зі старої школи. Однак чим далі від «холодної війни», тим більше

уваги приділяється не конструкту «радянський марксизм», а ідейному до?

робку окремих філософів, що жили та працювали в СРСР, та змістам і фор?
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мам живої філософської думки на радянських теренах. Деідеологізація

західної традиції у вивченні філософії СРСР дала змогу застосувати наукові

позитивістські підходи до текстів й інформації про радянських філософів.

Такі підходи вочевидь створюють підстави для провадження глибоких нау?

кових досліджень радянської філософії на Заході і, опосередковано, дадуть

можливість і українським дослідникам повернутися до вивчення минулого

власної філософської думки. Аби неґативні риси радянської філософії

справді пішли в минуле, а нова парость у сучасній східноєвропейській

філософії не опинилася в тіні минулого, осади смислів, що лежать у фунда?

менті нашого мислення, та узвичаєні рамки філософських установ мають

бути досліджені та знайомі нам і наступним поколінням. Уроки радянської

філософії — уроки тотальної покори і бунтівної свободи — мають бути ви?

вчені і засвоєні заради сучасності та майбуття філософії і в нашій країні, і в

інших країнах, що колись входили до СРСР, і в інших філософських куль?

турах. 
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