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Ставлення до філософів: юродиві вчителі
Неодноразово, і на батьківщині і за кордоном, 

доводилося бути свідком та учасником доволі ти-

пової сценки: «А ви хто такий?» — «Філософ». — 

«А-а-а-а…» — і після цього багатозначного «А-а-

а-а…» людина відходила, поринувши у спан те ли-

чено насторожений стан душі. Що є причиною 

цього? Вочевидь, дуже специфічне ставлення до 

філософії та філософів, їхній, як-то зараз кажуть, 

імідж в очах громадськості. І імідж цей, либонь, є 

доволі неоднозначним.

Що за цим приховано? Що викликало на-

стільки насторожено-обачливе ставлення до філо-

софів? Уявляється, що причин дві. По-перше, не-

безґрунтовне міркування, що нормальну людину 

не можуть опосідати проблеми типу сенсу життя 

настільки, щоб оголошувати це своїм фахом. Отже, 

така людина не зовсім у нормі, щось у неї з голо-

вою не дуже, і краще триматися від неї осторонь. 

Або, по-друге, і що особливо типове для вітчизня-

ної ситуації, ця людина ідеологічно заанґажована, 

або ще гірше — партійний фанатик, і тоді тим паче 

краще бути від неї подалі.

Але таким ставлення до філософів — чи то 

мов до юродивих, чи то мов до ідеологічних фа-

натиків — є тільки за нормального стану суспіль-

ства. Щойно суспільство опиняється в кризі, 

си туації смисловтрати, головними винуватцями, 
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першими на роздачі критики словом і ділом опиняються ті самі філосо-

фи: виявляється, вони не того й не так навчали.

Від філософії зазвичай чекають відповіді на ті питання, з якими стика-

ється людина, а то й ціле суспільство загалом. Але якщо філософ береться 

давати такі відповіді, він перестає бути філософом. Це радше завдання 

життєвої моралі, ідеології, релігії. Завдання ж філософії є іншими. В одній 

мудрій притчі зголоднілий прохав рибалку допомогти йому, дати щойно 

виловлену рибину. Той відмовив зі словами: «Якщо я дам тобі цю рибину, 

ти її з’їси, але потім знову зголоднієш. Давай краще я навчу тебе рибалити, 

і ти зможеш нагодувати себе у будь-який час сам і позбавишся голоду наза-

вжди». Так само й завдання філософії — не стільки давати відповіді на всі 

випадки життя, скільки навчати правильно ставити питання, щоб само-

тужки шукати й знаходити відповіді.

Ясна річ, нормальна людина не може та й не повинна думати щохви-

лини про сенс буття, врешті-решт, це справді шкідливо й небезпечно — 

точна ознака життєвої та духовної кризи. Саме життя не має сенсу, але є 

проблема сенсу життя, і вона виявляється тільки за критичних ситуацій, 

коли життя ламає людину через коліно і вона замислюється про те, задля 

чого взагалі вона живе, в чому сенс її існування у цьому світі, та й самого 

цього світу, задля чого варто продовжувати жити. Тільки філософів можуть 

опосідати такі питання впродовж цілого робочого дня, через що це зайнят-

тя, либонь, слід визнати однією з найшкідливіших професій.

Ким уважають себе самі філософи? Як вони вирізняють один одного 

від інших братів за розумом? Інакше кажучи, наукоподібно висловлю-

ючись, — у чому особливості філософського етосу? Філософ завжди і перш 

за все — особистість, що займає власну неповторну позицію. З усіма на-

слідками, що звідси випливають. Часто-густо ця індивідуально неповторна 

позиція увіходить у гостре зіткнення із загальноприйнятими нормами, а 

то й свідомо цим нормам протиставляє себе. Тому архетипною постаттю 

філософа на всі часи став Сократ, змушений за рішенням суду випити отру-

ту, а для вітчизняної філософії — П.Я.Чаадаєв, височайшим повелінням 

оголошений божевільним. Філософ, попри те, що є носієм якоїсь мудрості 

або претендує на це, — аж ніяк не особистість, що досягла певного життє-

вого успіху. Він і не прагне цього успіху. Осмислення світу загалом, на яке 

претендує філософ, виводить його у контекст цього світу. Тому філософ — 

особистість не від світу цього, вона займає позицію поза цим світом і тіль-

ки так дістає можливість зрозуміти та судити цей світ.

Навіть у СРСР, суспільстві, яке будували нібито на засадах «єдино на-

укової філософії», максимальний соціальний статус, що його міг досягти 

найправовірніший ідеологічно випускник філософського факультету, — 

це або секретар парткому вузу, або консультант ЦК, але аж ніяк не посаду 
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керівника. Технократична та бюрократична номенклатура як правляча 

еліта відчувала органічну недовіру до «філософів».

Інакше кажучи, позиція філософа (справжнього чи іміджевого) зав-

жди і скрізь — Out. Наслідком цього і є своєрідне ставлення до філософів і 

філософії. З одного боку, вони — щось на кшталт юродивих, блаженних не 

від світу цього. А з іншого — одвічно винні. Не важливо, що їх ніхто ніколи 

не слухав — якщо щось у житті відбувається не так, то винними у цьому 

опиняються передусім саме філософи, «вчителі життя», які, виявляється, 

навчали не того й не так.

Нефілософська філософія
Як реалізується філософування? Де виникає і де 

живе філософія? Не секрет, що філософська думка, що виходить із вишів-

ських кафедр та з тиші академічних кабінетів, не справляє серйозного 

впливу на суспільство. Йдеться не тільки й не стільки про іронічно-терп ля-

че ставлення до викладання філософії — таке ставлення до викладуваних 

дисциплін узагалі характерне для шкільно-студентського середовища. 

Важ ливішим є інше — явна перебільшеність чуток про безпосередній 

вплив філософії на уми.

Між тим явно й доволі гостро відчутний голод за позашкільною, не-

академічною філософією, за незалежним і чесним судженням. Не випад-

ково в роки духовного застою виник і активно ширився, особливо у моло-

діжному середовищі, інтерес до релігії, особливо до її екзотичних форм у 

дусі New Age. Ці настрої сприяли появі та зростанню різноманітних, але 

замкнутих об’єднань та громад, у тому числі — тоталітарного штибу. 

Водночас інтенсивне духовне шукання сприяло зростанню активного ін-

тересу до історії філософії (особливо вітчизняної), до ідей сучасної зару-

біжної філософії.

Альтернативне духовне шукання проймало і проймає середовище ху-

дожньої, науково-технічної інтеліґенції, інтелектуалів — у тому числі 

«двірників» та «кочегарів», які зайняті інтенсивними духовними шукан-

нями та творчістю, але не знайшли можливості для повноцінної соціаль-

ної самореалізації.

Активне та інтенсивне філософування завжди було притаманне не 

тільки гуманітаріям, але й фахівцям-природничникам. Понад те, у віт чиз-

няній думці давно вже склалася традиція «нефілософської філософії». Ха-

рактерно, що такі глибокі вітчизняні мислителі XX сторіччя, як С.С. Аве-

ринцев, М.М. Бахтін, В.І. Вернадський, Л.М. Гумільов, Д.С. Ліхачов, 

Ю.М. Лотман, А.А. Любіщев, Б.Ф. Поршнєв, С.С. Хоружий, В.Б. Шкло в-

ський, — не професійні філософи, хоч і є такими за власне «гамбурзьким 

рахунком». Їхнє філософування, здійснюване поза рамками, а часто-густо 
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й усупереч філософському офіціозу, увіходить до тканини духовного життя 

суспільства, визначаючи і зміст концептуалізацій професійних філософів.

Але така тенденція характерна для російської філософської культури 

взагалі. Титульні й культові для нинішнього розуміння російської філо-

софії постаті — П. Чаадаєв, ранні слов’янофіли, М. Федоров, М. Бердяєв, 

Л. Шестов, В. Розанов, Вяч. Іванов, П. Флоренський, П. Савицький та 

інші — не були філософами ні за фаховою підготовкою, ні за офіційним 

статусом та родом занять. Вол. Соловйова було усунено від університет-

ської кафедри. А такі ключові для розуміння російської думки постаті, як 

Ф. Достоєвський та Л. Толстой? Можна сказати, що типологічною зако-

номірністю розвитку російської філософії є філософська канонізація не-

філософського філософування. Психологи Л. Виготський та О. Леонтьєв 

справили вирішальний вплив на формування діяльнісного підходу у віт-

чизняній філософії. Б. Гройс та І. Смирнов хоча й мешкають нині у 

Німеччині, але з очевидністю є яскравими російськими мислителями — за 

фахом відповідно матлінґвіст та філолог. Б. Парамонов — історик. За сло-

вами студентів та випускників філософського факультету Санкт-Пе тер-

бурзького університету останніх років, їхнє найяскравіше філософське 

враження за роки навчання — спецкурс М. Шаніна, одного з творців кон-

структивістської школи основ математики.

Але така сама тенденція характерна й для світової філософської куль-

тури. Від філософії Відродження та Нового часу до наших днів у динаміці 

філософської думки нерідко ключову роль відігравали аж ніяк не профе-

сійні філософи, та й сама ця динаміка часто-густо реалізовувалася на ґрун-

ті протиставлення та протистояння філософії як такій. Ф. Бекон, позити-

візм, З. Фройд, Ж. Дерида — перші фіґуранти та напрямки, що спали на 

думку. А. Айнштайн та Н. Бор, А. Пуанкаре та В. Гейзенберґ — яскраві та 

ключові постаті у філософській думці XX сторіччя, їхні інтуїції дали багату 

поживу для розуму не однієї генерації професійних філософів. Живе філо-

софування завжди отримувало й отримує потужний імпульс розвитку з-за 

меж власне філософської культури.

Філософування та філософія
Отже, є живе філософування і є академічна філосо-

фія. Є власне філософи — ті, хто філософує, і є викладачі філософії, які 

діляться радістю (в)пізнавання чужого філософування. Парадокс полягає в 

тому, що професійною філософією вважають друге, натомість первинним 

та істотним є перше, а реалізовуватися воно — філософування — може де 

завгодно, в якому завгодно життєвому матеріалі, але аж ніяк не суто в 

навчальних авдиторіях або на професійних філософських конференціях 

[Энер гия понимания, 1990: с. 199—205].
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Та і в академічному середовищі важливим та істотним є не стільки 

офіційне професійне спілкування, доповіді та повідомлення на конґресах і 

конференціях, скільки живе спілкування конкретних філософських спіль-

нот, представники яких можуть мешкати у різних містах та країнах, лис-

тування, обмін електронними повідомленнями, гостини. Все це «живе фі-

лософування» й відливається потім у монографії, статті, лекції.

На цю обставину нещодавно звернув увагу М. Епштейн, який під-

креслив [Epstein, 1996a] особливо «симпосійний» характер російського 

філософування, особливу його близькість до традиції платонівських діа-

логів (у першу чергу «Бенкету», буквально — «symposion»). Йдеться не тіль-

ки про діалогічність, але про особливу «тотальну» поліфонію духовності, 

яка інтеґрує абстрактні ідеї, душу та тілесність філософа, науку та поезію, 

критику та фантазію, аналіз та синтез, історичність та утопізм. Традиція і 

досвід такого філософування багато в чому втрачені на Заході, де філосо-

фія набула (особливо в англомовній традиції) характеру наголошувано 

аналітичної інтелектуальної діяльності. Цю якісну особливість російського 

духовного досвіду М. Епштейн називає Filosofia, на відміну від західної 

Philosophy. Відмінності між ними він уподібнює відмінності між платонів-

ським симпосіоном та симпозіумом схоластів. Поза цією відмінністю аде-

кватне сприйняття російської філософії неможливе, і сучасної — в тому 

числі. Проте йдеться радше не про жорстке протиставлення. Захід має 

своїх яскравих представників Filosofia: це К. Честертон, Ч. Льюїс в Англії, 

Ф. Ніцше, М. Гайдеґер у Німеччині, Ж. Батай, Ґ. Башляр, Ж. Бодріяр у 

Франції. Аналогічно і в Росії можна знайти представників канонічного 

неокантіанства, структуралізму, позитивізму тощо. Тому говорити можна 

радше про акцентуйовані типи побутування філософської думки: по-пер-

ше, це живе філософування як багатоманітне й різноманітне у своїй життє-

вій повноті осмислення світу в його єдності та безмежності, по-друге, це 

філософія як раціональна систематизація філософування.

Отже, філософування реалізується практично в усіх сферах життє-

діяльності. Але як тоді відрізнити його від чогось іншого? Чи існують 

якась специфічно філософська тематика осмислення, форма мислення, 

мова, вчинки, спосіб життя?

У зв’язку з цим уявляється плідним і виправданим не будувати різні 

раціоналістичні конструкції, не мудрувати у розв’язанні одвічної пробле-

ми дефініції філософії, а поглянути неупереджено на власне реальне по-

бутування філософування. Інакше кажучи, чому б не взяти за точку відліку 

уявлення про філософію як про те, чим займаються філософи, а точніше, 

ті, хто філософує. Лише на перший погляд такий підхід видається тавто-

логічним. Мене ж він приваблює тим, що починає не з визначення понять, 

а з погляду на філософію як специфічну діяльність, якою займаються 
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люди, що ідентифікують себе як філософи. Філософія постає не як різ-

новид знання, а як соціально організована і соціально значуща діяль-

ність. Вона може мати свої цілі та цінності (предмет діяльності) і реалізу-

ється за певними правилами, як і будь-яка сфера культури.

Точніше кажучи, з таких позицій філософія постає не стільки єди-

ною, монолітною, строго впорядкованою системою, скільки «системою 

систем», які перебувають у відносинах і зв’язках одна з одною, що нага-

дують «сімейства мовних ігор» Л. Вітґенштайна. Ці відносини та зв’язки 

нагадують плетену (типу кольчуги) або повстяну структуру. Філософські 

концепції та способи філософування відносяться одне до одного не як 

рід і вид. Вони утворюють складні ланцюжки та плетива, в яких кожна з 

ланок перетинається з найближчими, чіпляється за них, але при цьому 

може не мати ніяких безпосередніх зв’язків з іншими, може ніяк до них 

не стосуватися або мати складно опосередковані переходи до них. На-

прик лад, безпосередній перехід від позитивізму до екзистенційного фі-

лософування без опосередковувальної ролі феноменології практично не-

можливий.

Тому філософські погляди так важко підлягають класифікаціям та 

систематизаціям — у кращому випадку за епохами та культурно-етнічними 

чинниками. Будь-які інші класифікації та раціоналізації є огрубленням 

одних концепцій у рамках інших, їх неминучим викривленням. Тому дуже 

часто філософи різних шкіл і напрямків просто не розуміють один одно-

го — ні про що, ні як, ні навіщо вони говорять, пишуть і думають. Проте 

всі разом, у своїй цілісності вони утворюють міцну і скрізь щільну ткани-

ну філософування, що вкриває (або проймає) всі сфери життєдіяльності.

За всієї різноманітності своїх форм філософія є на рідкість цілісною 

нормативно-ціннісною системою культури. Якщо тільки поняття ціліс-

ності застосовне до універсуму взагалі, до повноти світу та життя люди ни. 

Справді, філософія — універсальне, гранично-межове, якщо не поза-ме-

жо ве осмислення. Виражено це у поза-межовому характері її традицій-

них питань.

Будучи світоглядом і світорозумінням, якщо не світовідчуттям, будь-

яка філософія — як осмислення світу, людини та її місця у світі — пов’яза-

на з пошуками відповідей на кілька «філософотвірних» питань:

Якою є природа дійсності, що презентує собою реальність самій ре-

альності?

Що таке людина?

Що відбувається у момент смерті?

Чому взагалі можливе пізнання та яким чином ми взнаємо, що є пра-

вильним, а що — хибним?

У чому сенс людської історії?
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Вже цей перелік робить ясним головне. Філософування є спроба скін-

ченної істоти зрозуміти нескінченний світ. Із цього випливає, що філо-

софія в принципі не є й не може бути наукою у найточнішому значенні 

цього терміна — у значенні science. І це попри найбільш наукоподібні та 

раціональні форми можливого філософського осмислення.

Реальні речі — це реальні речі. Їх можна побачити, доторкнутися до 

них пальцем, вивчати за допомоги спеціальних приладів. Реальні речі та 

процеси і становлять предмет науки у власному розумінні — як science. 

Але хто і коли бачив істину, свободу, красу, добро, ідею як такі? Хто, де та 

коли бачив світ узагалі, як такий? Його першопричину? Все це — аб-

стракції, ще точніше — культурні смисли, що задають контекст кон-

кретних інтерпретацій.

Смисл слова з’ясовуємо з контексту речення. Смисл речення — з кон-

тексту тексту. Аналогічно неможливо дати відповідь на питання про сенс 

життя, залишаючись у межах самого життя. І тоді сенс життя виявляється 

пов’язаним із Богом, історичним проґресом, утіленням певної ідеї, на-

с тупними генераціями тощо — всім тим, що перевищує життя окремої лю-

дини. Але у своєму осмислювальному пориванні філософія неминуче 

стикається з проблемою сенсу світу взагалі, який може бути знайдено тіль-

ки з позицій «не від світу цього».

Філософування за самою своєю природою є принципово метафі зич ним: 

поза- та надприродним. Із трансцендентності філософування випливає 

низка принципових обставин, що характеризують будь-який його прояв.

По-перше, філософія виявляється індивідуальним виходом людини 

до свободи, її самовизначенням. Будучи граничним осмисленням, вона є 

свобода вибору свого ідеалу, що реалізується як пошук, знаходження та 

утвердження людиною самої себе — скінченної істоти — у нескінченному 

світі. Філософування дає людині смисложиттєве виправдання — таким є 

«соціальне замовлення». Будь-яка філософія так чи так, але відповідає на 

питання про сенс життя — це обставина очевидна для не філософів і не-

очевидна для деяких філософів лише тому, що вони, подібно до Журдена, 

не знають, що «розмовляють прозою».

Проте філософія не є і не може бути вченням про те, «як жити далі». 

Філософування як самовизначення в кінцевому підсумку є шлях і спосіб 

самопізнання, самопояснення та самовиправдання. І це по-друге. Хоч би 

скільки намагався мислитель навчати, як жити далі, насправді його вчення 

є відповідь на питання, навіщо та як жив він сам. Розум дано людині 

для усвідомлення міри та глибини її відповідальності, її «не-алібі-у-бутті», 

як говорив М.М. Бахтін. І філософія — не тільки найзагальніший, але й 

найпридатніший шлях такого усвідомлення. Її привабливість полягає в са-

мій природі самовиправдальних можливостей філософської рефлексії. 
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Філософія як будь-яке раціональне осмислення є пізніша раціоналіза-

ція пройденого шляху. Вона пояснює сенс ситуації, в якій перебуває су-

б’єкт, — не більше. Але й не менше.

По-третє, через перше та друге, філософування повинне мати багатий 

спектр виражальних можливостей, які дають змогу осмислювати всю пов-

ноту дійсності в усій її суперечливості.

Ф.М. Достоєвський говорив, що «розум — підлота, позаяк крутить» — 

шукає та знаходить пояснення та виправдання тому, що відбувається. У 

цьому плані філософський розум — «найпідліший», позаяк за самою своєю 

природою зайнятий поясненнями та виправданнями світу загалом, фак-

тично — чого завгодно.

Ззовні, з позиції невтаємниченого, філософування виглядає особливо 

витонченою грою розуму, що не має реального практичного сенсу. Насправді 

як універсальне, граничне самовизначення філософія виявляється винят-

ково важливим моментом людського буття, багатоманітним — як саме це 

буття — способом реалізації свободи самовизначення.

Способи філософування
Але як тоді реалізується філософування? Чи є уні-

версальна форма вираження граничного осмислення? Якби така форма 

була можливою, ми мали б універсальний канон — ідеал, до якого прагне 

практично кожне вчення. Чи досяжний він і наскільки він відповідає ре-

альному побутуванню філософування?

Як наскрізно щільна тканина осмислення дійсності, філософія подіб-

на до фольклору, «народної мудрості» — настільки ж універсальному 

(тотально-всеосяжному) осмисленню реальності, що вкриває та проймає 

всі її сфери та прояви. Аналогія з фольклором є важливою — фольклорне 

осмислення дають з найрізноманітніших позицій, навіть взаємовиключ-

них. Наприклад, у пареміях — прислів’ях, приказках, інвективах тощо — 

дають приклади та норми на всі випадки життя, в тому числі на підставі 

взаємовиключних оцінок. Вони цілком можуть виключати одне одного: 

«сім раз відміряй, а раз відріж», але «де відвага, там і перемога» та «хто не 

ризикує, той не п’є шампанське»; «скрізь добре, де нас немає», але «свій 

хліб краще чужих пирогів»; «чого очі не бачать, того серцю не жаль», але 

«давня любов не іржавіє» тощо. Однак така взаємовиключність аж ніяк не 

порушує цілісності фольклорного осмислення, навпаки — зміцнює його 

цілісність і повноту.

У філософії безпосереднім аналогом такого мозаїчного осмислення є 

філософська афористика. Деякі мислителі схильні саме до «пареміоло-

гічного» філософування, яке дає їм змогу найповніше (хоча й фраґментар-

но) виразити свій світогляд у світорозумінні. М. Монтень, Б. Паскаль, 
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Новаліс, В.В. Розанов — перелік таких мислителів можна подовжувати. За 

рахунок чого досягається цілісність «пареміологічного» філософування? 

Його суперечлива повнота є вираження цілісної неповторності особис-

тості філософа. Саме його неповторна індивідуальність є інтеґрувальним 

чинником. Суперечності осмислення об’єднані його особистісною непо-

вторністю та унікальністю. Філософські паремії через свою смислову са-

модостатність текстологічно між собою не пов’язані. Їх перелічують і не 

вишиковують в якусь сюжетну лінію. Історія їхнього розвитку — особиста 

біографія мислителя. Тому найрозвиненішою формою пареміологічного 

філософування є щоденникові записи.

Проте філософування може мати і сюжетний характер. Наприклад, 

буддистські притчі та коани є по суті світоглядними пареміями, об’єдна ни-

ми сюжетами. Сюжети ці можуть бути короткими (притчі), зовнішніми 

стосовно тексту (листи), можуть розростатися в напучування, в есеї, в діа-

логи, новели, повісті або романи, як, скажімо, у творчості Платона, Мігеля 

де Унамуно, Ф.М. Достоєвського, Л.М. Толстого, можуть мати самостійне 

художнє значення. Важливо підкреслити, що філософування може реалі-

зовуватися практично в будь-якому мовленнєвому акті й у будь-якому 

жанрі мовленнєвого та мовного спілкування.

Спільною рисою пареміологічного та сюжетного філософування є 

необхідність тлумачення афоризму або сюжету для усвідомлення пов-

ноти вираженого в них світогляду. Таке тлумачення може саме стати спо-

собом філософування, який зводить результати осмислення в якийсь 

герменевтичний компендіум з різною мірою впорядкованості, «інвента-

ризації» думки. Прикладами можуть бути не тільки новомодні «рекон-

струкції», але й класичні філософування Аристотеля, Фоми, Вольфа. 

Відмінності — у рів ні впорядкованості. Але об’єднує їх сюжетність дум-

ки, саме не мислен нєвий сюжет, а сюжет самої думки, що стає системо-

твірним чинником.

Остаточно логіка осмислення виходить на перший план у філософ-

ських системах — від Декарта та Спінози до Фіхте та Геґеля. Якщо для па-

реміологічного та сюжетного філософування суперечлива цілісність є 

органічною, природною і є вираженням множинності позицій осмислення 

у нескінченному світі, якщо для компендіуму вона — терпимий і неістот-

ний факт, обставина інвентаризації, то у системному філософуванні, ґрун-

тованому на послідовному розгортанні вихідних принципів, вимога су-

перечливості — парадоксальний, але необхідний і достатній принцип. 

Світоглядна повнота філософської системи можлива тільки у випадку її ви-

хідної суперечливості. Тому найпослідовніші концепції й починають з су-

перечності, роблять його засадовим для філософування (Фіхте, Геґель, сис-

тематизатори діалектичного матеріалізму). Із суперечності випливає все, 
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що завгодно. Саме цей логічний принцип і дає змогу «логічно послідов-

ній» системі досягти повноти осмислення.

Способи філософування вочевидь не вичерпуються розглянутими 

текстовими варіаціями жанрів. Хоча вже на прикладі цих форм виражен-

ня, так би мовити, «лівопівкульного», словесного філософування бачимо 

багатство філософської палітри. І досвід показує, що існує й «правопів-

кульне» філософування, реалізовуване за допомоги іконічних знаків — 

схем, рисунків, зображень. Так, на геометрично-наочному міркуванні ґрун-

тована антична математика. Але й філософія оперує наочними образами. І 

не обов’язково словесними їх описами. Є філософи, схильні до безпосе-

реднього оперування з іконічними знаками. Причому характер використо-

вуваних засобів — схем, графіків, блок-схем, фіґур, зображень — і навіть 

схильність до цілком певних фіґур (або трикутників, або кіл, або прямо-

кутників, або стрілок тощо) здатна чимало сказати про спосіб і стиль фі ло-

софування. Недарма свого часу П.О. Флоренський задумав навіть створен-

ня Symbolarium’а — словника іконічних знаків-символів та їхньої смисло-

вої палітри: від точки до складних фіґур і конфіґурацій [Флоренский, 1971].

Особлива проблема — переведення «лівопівкульних» способів філо-

софування у «правопівкульні» й навпаки. Йдеться не тільки про дидактич-

ні цілі такого переведення на кшталт проблеми наочності у викладанні. 

Ф.Бекон вважав, що завданням філософії є виявлення «прихованого схе-

матизму» явищ. І наочні образи, метафори, моделі можуть не тільки ілю-

струвати словесно виражену думку, але й передувати їй. Вербалізація може 

бути описом усвідомленого схематизму, бути вторинною. Тому система-

тичні взаємодія та взаємопереведення — самостійні стимул і чинник роз-

витку філософської думки.

Понад те, уявляється, що палітра способів філософування не вичер-

пується різноманітністю вербалізації та схематизації. Існує «вчинкова» фі-

лософія — як спосіб філософування, виражений безпосередньо у способі 

життя, поведінки. Прикладами можуть бути не тільки кінічна традиція, але 

й безсловесне філософування мудрих людей, які самим своїм життям уті-

люють ціннісну норму. Можливо, існує філософське осмислення, ґрунто-

ване на вісцеральних джерелах інформації. Принаймні у світогляді та сві-

торозумінні П.Я.Чаадаєва, за його власними свідченнями, відігравали по-

мітну роль травні та інші обставини внутрішнього самопочуття [Чаадаєв, 

1991: т. 2, с.18—64].

Філософія, подібно до Протея, здатна набирати найрізноманітнішого, 

несхожого один на одного вигляду. Вона так само багатоманітна, як і шля-

хи людського самовизначення, самосвідомості, самопояснення та само-

виправдання. Тому навряд чи обґрунтовані претензії якогось одного спо-

собу філософування на винятковість та загальнозначущість. До такого 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 6 55

Філософська культура Росії кінця ХХ — початку XXI сторіч 

висновку призводить розгляд навіть суто зовнішніх форм побутування 

філософії. То що ж говорити про різноманітність філософування, якщо 

включити до поля зору його концептуальну різноманітність?!

Еволюція 
філософської культури Росії 
Відмінність філософування та філософії, «профе-

сійної» та «непрофесійної» філософії — в усій їхній жанровій різноманіт-

ності — є не абсолютною, а відносною, пов’язаною з динамікою єдиного 

процесу. Філософія у вигляді філософування присутня в кожній субкуль-

турі: професійній, віковій, дозвільній… У кожній з них є свої філософуючі. 

І професійна філософська субкультура живиться саме звідти.

Сказане можна проілюструвати на прикладі російської філософської 

культури останніх десятиріч.

Нещодавно у першому числі нового американського часопису, присвя-

ченого особливостям російської гуманітарної думки, вперше була здійсне-

на спроба систематизації російської філософської культури 1950—1970-х 

років [Epstein, 1996b]. Автор виокремлює сім головних напрямків філо-

софської думки: марксизм, неораціоналізм, релігійну філософію (орто-

доксальну та нетрадиційну), персоналізм, філософію «національного духу», 

культурологію та постструктуралізм.

Культурологія у цьому тлумаченні включає «фундаторів» М. Бахтіна та 

О. Лосєва (протилежних усередині цієї парадигми), В. Біблера та його 

школу, наступних «бахтініанців» — С. Аверинцева, Г. Гачева, Л. Баткіна, а 

також філологів та істориків — Д. Ліхачова, О. Гуревича. Ключові поняття 

цього напрямку, що оформився у протиставленні і марксизмові, і структу-

ралізмові, — культура, діалог, символ і взагалі методологія гуманітарних 

наук в їхній незвідності до екстенсивних та суспільних наук. У незалежній 

культурі також мали місце прояви цієї орієнтації, наприклад, у відомому 

свого часу й неодноразово відтворюваному у «Самвидаві» «Фено ме но ло-

гічному листуванні» Т. Горичевої та Б. Гройса (Бориса Іноземцева).

Персоналізм не звідний до лібералізму, хоча обидва впираються у по-

няття особистості та, відповідно, індивідуальних прав і свобод. Діапазон 

персоналізму достатньо широкий: від релігійного персоналізму Я. Друскі-

на та Г. Померанця до світського лібералізму А. Сахарова та А. Єсеніна-

Вольпіна, через безліч проміжних відтінків, переважно публіцистичної та 

есеїстичної філософії (Л. Гінзбург, Й. Бродський, Б. Парамонов та ін.). 

Об’єднує їх те, що першозасадою свого філософування, його альфою та 

омегою вони ставлять особистість, незвідну ні до яких більш загальних 

підстав та більш важливих цілей — на відміну від філософів нації, струк-

тури, культури, деконструкції тощо.



56 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2011, № 6 

Григорій ТУЛЬЧИНСЬКИЙ

Постструктуралізм первинно був найбільше властивий паралельній 

культурі, але потім здійснив потужну експансію на гуманітарну культуру 

загалом. Причому його рецепція повторила долю інших вітчизняних за-

позичень європейської філософії за останні два сторіччя — позитивізму, 

що обернувся нігілізмом, марксизму, що обернувся ленінізмом; вітчиз ня-

ні постструктуралісти виявилися більшими постструктуралістами, ніж 

сам Ж. Дерида.

Запропонована систематизація має безперечні евристичні переваги, 

бо зробила засадовими філософські «першоначала», такі, як суспільство, 

особистість, розум, культура, нація, Бог, мовна гра.

У зв’язку з цим, враховуючи важливість проблеми, можна висловити 

кілька міркувань. Що стосується кваліфікації М. Епштейном релігійної 

філософії та марксизму, то вона уявляється адекватною, особливо з ураху-

ванням точних авторських коментарів стосовно марксизму як останньої 

humanistic religion з глибоким проникненням східної та західної містики. 

Щоправда, крім маґістрального шляху від Й. Сталіна до С. Кургіняна та 

О. Зинов’єва, не можна забувати відгалуження у культурологію (Е.С. Мар-

карян, М.С. Каган та ін.), логіку та методологію науки, персоналізм ба-

тіщевського плану тощо.

До згадуваних у праці представників «націоналістичної духовності», 

що консолідувалися навколо часописів «Молодая гвардия», «Наш совре-

менник», товариства «Пам’ять» тощо, можна було б додати течію, яка 

потім вилилася в дугінсько-курьохінську орієнтацію (хоча автор точно 

відзначає генонівське коріння), та синтез чорно-червоних ідей, що завер-

шився на початок 1990-х років.

Занадто розмитим уявляється «неораціоналізм». Зрозуміло, і М.К. Ма-

мардашвілі, і О.М. П’ятигорський дотикалися до структуралізму тарту-

сько-московської школи, а Г.П. Щедровицький та М.К. Мамардашвілі 

вийшли з Московського логічного гуртка. З віддаленням від тієї доби деда-

лі яснішою стає його типологічність у плані переходу від раціональності 

наукової (Ю.М. Лотман, Г.П. Щедровицький) до феноменологічної 

(М.К. Мамардашвілі) й навіть містико-сайєнтистської (В.В. Налімов). 

Проте зібрані автором у цій номінації персоналії уявляються дуже й дуже 

різними і за джерелами (структуралізм, ОПОЯЗ (Товариство поетичної 

мови) і семіотика в одних, феноменологія у третіх), і за стилістикою. Га-

даю, головний інтерес у систематизації становлять відмінності між ними, 

а не якась умовна спільність. Та й сама назва «неораціоналізм» дає змогу 

поповнювати цю номінацію персоналіями без особливих обмежень.

Що стосується постструктуралізму, то він — явище радше 1980—1990-х 

років. Так само, як і, на мою думку, культурологія. М.М. Бахтін і особливо 

О.Ф. Лосєв у цій компанії дещо інородні. Більш природні там М.С. Каган та 
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Е.С. Маркарян. У персоналізмі ж зібрано просто деякі титульні імена («пер-

сони»). Мабуть, тільки за цим принципом і можна об’єднати А. Са ха рова та 

А. Єсеніна-Вольпіна з А. Бітовим, Б. Парамоновим та Й. Брод ським.

Радше, як уявляється, можна було б говорити про дещо іншу система-

тизацію. На кінець 1960-х років оформилося кілька напрямків філософу-

вання, які згодом стали джерелами подальшої динаміки. Кожен із цих на-

прямків мав свою соціальну базу, середовище філософування. Роль цих 

соціально-професійних прошарків, субкультур (офіціозної ідеології, гума-

нітарії, природознавства та техніки, релігійного офіціозу, андеґраунду) в 

динаміці сучасної російської філософської думки обійти ніяк не можна.

По-перше, це марксизм, точніше — марксизм-ленінізм: офіційна 

доктрина, насаджувана системою освіти, ідеологією, культурно-про світ-

ницькою роботою, ЗМІ. Культивувало її професійне середовище, переду-

сім «професійні філософи» (співробітники філософських кафедр вишів і 

кілька академічних НДІ). Але вже тоді у цьому середовищі визріли філо-

софські альтернативи (передусім культурологія, логіка та методологія). І 

надалі всі ці галузки різко розійшлися концептуально та організаційно.

По-друге, це релігійна філософія: як ортодоксія офіційна те неофі-

ційна (від О. Меня до С. Хоружого та Т. Горичевої), так і релігійна філосо-

фія у паралельній культурі (від буддизму, індуїзму, даосизму до New Age і 

духовних практик мексиканських племен які (нагуа), описаних К. Кас-

танедою).

По-третє, «семіологія». Назва не дуже вдала. Йдеться про шпетівсь ко-

бахтінсько-лосєвську структуралістську московсько-тартуську традицію 

гу манітарного філософування з явно вираженою стурбованістю пробле-

мою мови. Переважно це було філософування гуманітарного інтелектуаль-

ного середовища, пов’язане з осмисленням художньої творчості, поетики.

По-четверте, «раціоналізм». Назва також доволі умовна. Йдеться про 

філософування переважно математиків і природничників, які усвідомили 

свою альтернативність офіціозу. Енергійний діалог двох останніх субкуль-

тур багато в чому визначив відоме протистояння «ліриків» та «фізиків» у 

суспільній свідомості 1960-х років, виразивши усвідомлення кожною з них 

власної самостійності та самодостатності як світогляду. Наука була й за-

лишається невичерпним джерелом філософування. Понад те, середовище 

науково-технічної інтеліґенції часто-густо виявляється трендовою гру-

пою, яка сприяє рецепції та подальшому просуванню у громадській думці 

інших стилів філософування.

Ці чотири головні поля філософування й визначили подальшу дина-

міку філософської думки. Як уявляється, враховувати цю динаміку роз-

витку принципово важливо. Без її врахування багато які аспекти виявля-

ються змазаними. У першому наближенні цю динаміку можна схематично 
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уявити так: релігійна філософія дала вектори до ортодоксальної релігій-

ності, націоналізму та постструктуралізму; марксистсько-ленінський фі-

лософський офіціоз — до комунофундаменталізму, націоналізму, куль-

турології та логіко-методології; «семіологія» — до культурології, семіоти-

ки (на відміну від «семіології», більш формалізованому аналізу знаків і зна-

кових структур) та постструктуралізму; раціоналізм диверсифікувався в 

логіко-методологію та персоналізм (саме персоналізм, а не лібералізм, 

оскільки, по-перше, його соціальне поле — це не тільки технарі та при-

родничники, по-друге, про власне лібералізм на Русі можна говорити з ве-

ликими застереженнями, про що я вже писав раніше).

Йдеться, отже, про вектори розвитку чотирьох вихідних площин фі-

лософування 1950—1960-х років до нинішніх восьми: релігійної філософії 

(духовного досвіду), культурології, семіотики, постструктуралізму, логі-

ки-методології (філософії науки), персоналізму, націоналізму та комуно-

фундаменталізму.

Ця систематизація є радше імпровізаційним відгуком на працю М. Еп-

штейна і, зрозуміло, дуже вразлива, потребує доопрацювання. Якщо М. Еп-

штейн робить наголос на темах філософування («про що філософують»), 

то у запропонованій схемі підхід виявляється більш соціологічним («хто 

філософує»). Понад те, зрозуміло, це тільки найзагальніші тенденції ди-

наміки. У ній були й свої марґіналії. І вже ніяк не можна не враховувати 

«східного сюжету» (йога, чань-дзен-буддизм, веданта, кришнаїзм тощо, 

що виросли в тому числі й із надр неофіційної релігійності, семіології). 

Але це вже справа конкретнішого спеціального аналізу.

Навіть із такого побіжного розгляду бачимо, наскільки широко ре-

п резентовані площини філософування в сучасній російській культурі: 

йде ться фактично про всі сфери прояву роботи розуму та душі.

Ця природно притаманна філософуванню всеосяжність навіть у радян-

ські часи знаходила своєрідне втілення в офіційній філософії. Постале за ра-

дянських часів уявлення про зміст філософського знання було результатом 

спрощення та схематизації марксизму (умовно: Плєханов—Ленін—Бу ха рін—

Сталін—Мітін), надання цій спрощеній схемі статусу структури філософії 

взагалі. Оскільки цю інвентаризацію здійснювали з метою популяризації, 

ідеологічної пропаґанди та контролю, остільки вона була не позбавлена де-

якої раціональності. Понад те, засадово вона була вольфіанською — позна-

чилися вольфіанські коріння філософської освіти у Німеччині та Росії, з од-

ного боку, та орієнтація самого вольфіанства на освітні цілі — з іншого.

В кінцевому підсумку, згідно з цією систематизацією, філософське 

знання поставало як складене з п’яти головних блоків:

1. «Діалектичний матеріалізм (діамат)», фактично — метафізичне яд-

ро філософського знання, що включало онтологію (теорію розвитку як 
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«закони діалектики») та гносеологію (як «ленінську теорію відображен-

ня»). Об’єднувальним принципом було матеріалістичне розв’язання «го-

ловного питання філософії» з його онтологічним («первинність» матерії) 

та гносеологічним (пізнаваність світу) аспектами. А проте навіть ці скла-

дові уживалися дуже важко (див., наприклад, дискусію «онтологів» з 

«гносеологами» наприкінці 1960-х років). Забезпеченню схематичної 

цілісності слугували такі «фундаментальні» проблеми, як «система ка те-

горій» тощо.

2. «Історичний матеріалізм (істмат)» — загальна соціологія та істо-

ріософія, телеологічно зорієнтовані на побудову комуністичного суспіль-

ства як підсумку класової боротьби.

3. «Філософські проблеми науки» (переважно природознавства) — 

забезпечення натурфілософської конкретизації (поновлення) схеми ре-

альним позитивним знанням.

4. «Філософські науки» (історія філософії, логіка, етика, естетика, «на-

уковий атеїзм»), що забезпечували гуманітарну конкретизацію схеми, кри-

тику «сучасних ідеалістичних концепцій».

5. «Науковий комунізм» — найбільш заідеологізована та політизо-

вана частина радянської філософії, зорієнтована на пояснювальну ін-

терпретацію (концептуальну «упаковку») поточних політичних гасел у 

телеологічній прив’язці до «кінцевої мети» побудови комуністичного 

суспільства.

Така по суті інвентаризація філософського знання справлялася із 

завданнями підготовки навчальних програм, підручників, рубрикації фі-

лософської літератури, ВАКівської рубрикації філософських спеціальнос-

тей тощо. Понад те, у рамках цієї схеми перебували можливості динаміки 

та актуалізації (наприклад, формування «методології науки»).

Проте низка істотних для розуміння сучасної філософії ідей і кон-

цепцій у цю схематизацію не вкладалась і з великими зусиллями завойову-

вала право на існування (культурологія, діяльнісний підхід), а частіше її 

активно відторгали і вона розвивалася поза інституційованим філософ-

ським знанням (семіотика, герменевтика, структуралізм, коґнітологія то-

що) — у рамках філології, «кібернетики» тощо. Ця «передісторія» багато в 

чому пояснює специфіку пострадянської філософської ситуації та струк-

тури філософського знання в сучасній Росії.

По-перше, це явний пріоритет культурологічної тематики в семіотич-

ному та структуралістському виконанні. Очевидно, свою роль відіграли 

незаанґажованість ідеологією, імідж професіоналізму та своєрідного езоте-

ризму, властиві цим напрямкам філософської думки за радянських часів.

По-друге, це дивовижне навіть для зарубіжних фахівців захоплення 

постмодерністською стилістикою філософування з притаманними їй 
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концептуальною та жанровою «всеїдністю», необов’язковістю та малою 

зрозумілістю. Гадаю, що після краху Великої Ідеології такий етап був на-

віть по-своєму неминучим. Позначилася й близькість постструктура ліст-

ської ментальності до традиційної семіотики, герменевтики та культуро-

логії, а найголовніше — до спільної апофатичності російсько-радянського 

духовного досвіду.

По-третє, це дивовижна індиферентність вітчизняної філософії щодо 

неофройдизму, власне аналітичної філософії (на відміну від логічного 

емпіризму), герменевтичної онтології (проблему розуміння у вітчизняній 

філософії зрозуміли майже виключно гносеологічно), до екзистенціалізму 

з його проблемою екзистенції як свободи. Йдеться не про критику цих 

концепцій, а про їх сприйняття у досвіді філософування.

По-четверте, це «тусовочний» характер структурування філософсько-

го жаття та текстів — не за галузями знання, а через інші чинники (гене-

раційні, за ключовими словами тощо).

Парадоксально, але, по-п’яте, через відзначені обставини виникає своє-

рідна ностальґія за універсальною схемою, «вмістищем» усього поля фі ло-

софування. Гадаю, що такого роду «фантомні болі» мають минущий харак-

тер. Так само, втім, як і невпорядковані, слабкоформалізовані («тусовочні») 

структури. Будучи обов’язковою умовою саморозвитку та природної ди-

наміки будь-якого знання, з часом вони утворюють сталі інституційні 

структури вітчизняної філософії, а отже й систематизацію філософського 

знання. Прикладами такої самоорганізації філософської культури можуть 

бути філософський клуб СІЗІФ (Союз мистецтва, знання і філософії), 

що діяв у Санкт-Петербурзі у 1990—1992 роках, Філософська Академія 

1992—1994 років, видавнича група і часопис «Ступени» («Щаблі»), дослід-

ницький центр «Ейдос», що інституціювався первинно при Пітерському 

Союзі вчених, а потім як філія московського Інституту культурології, 

Лабораторія метафізичних досліджень, Метафізичне товариство тощо. 

Деякі з них не пережили «героїчні 90-ті», а деякі породили нові структу-

ри, що посіли незаперечне місце у філософському житті. Прикладами 

останніх можуть послугувати не лише «Эйдос» з його трансформацією, а й 

видавництво «Алетейя» (наразі один із найактивніших і найавторитетні-

ших публікаторів філософської літератури), Вища філософсько-релігійна 

школа, Російська Християнська Гуманітарна Академія...

Філософська культура дедалі більше набуває характеру природного 

середовища філософування, що відповідає російській культурі нового ти-

сячоліття. 
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