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Издание 
посвящается  
75-летию доктора 
философских наук, 
профессора Бориса 
Владимировича 
Емельянова 

ПРЕДИСЛОВИ Е  

Предметом данных Очерков 
являются философские системы 
и взгляды религиозных филосо-
фов России и Украины периода 
наивысшего подъёма отечест-
венной философской мысли. Из 
сочетания рациональных фило-
софских умозрений и религиоз-
ных, богословских и мистических 
откровений рождались у нас, 
возможно, самые интересные и 
оригинальные мыслительные 
конструкции. Институциональ-
ным выражением таких сочета-
ний было переплетение фило-
софских школ духовных акаде-
мий и университетов России, во-
площением чего являются судь-
бы некоторых из собранных в 
этой книге философов.  

В данных Очерках представ-
лены, конечно, далеко не все 
персоналии очерченной темы – 
их выбор до определённой степе-
ни случаен и связан преимущест-
венно с исследовательским инте-
ресом авторов, а не с какой-либо 
концепцией историко-философ-
ского процесса. Исходной идеей, 
из которой родилась эта книга, 
была не полнота и энциклопе-
дичность, а возможность погово-

Видання 
присвячується  
75-річчю доктора 
філософських наук, 
професора Бориса 
Володимировича 
Ємельянова 

ПЕРЕДМОВ А  

Предметом цих Нарисів є 
філософські системи і погляди 
релігійних філософів Росії та 
України періоду найвищого під-
йому вітчизняної філософської 
думки. З поєднання раціональ-
них філософських умоглядів і 
релігійних, богословських та міс-
тичних одкровень народжували-
ся в нас, можливо, найцікавіші й 
найоригінальніші мисленнєві 
конструкції. Інституційним вира-
зом таких поєднань було пере-
плетіння філософських шкіл ду-
ховних академій і університетів 
Росії, втіленням чого є долі де-
яких із зібраних у цій книзі філо-
софів. 

У цих Нарисах представлені, 
звичайно, далеко не всі персона-
лії окресленої теми – їх вибір до 
певної міри є випадковим, і 
пов’язаний він переважно з до-
слідницьким інтересом авторів, а 
не з якої-небудь концепцією істо-
рико-філософського процесу. Ви-
східною ідеєю, з якої народилась 
ця книга, була не повнота і енци-
клопедичність, а можливість по-
говорити про розірваний сього-
дні духовний простір Росії та 
України як про щось єдине, яким 
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рить о разорванном сегодня ду-
ховном пространстве России и 
Украины как о чём-то едином, 
каким оно было в XIX – начале 
XX века, и о религиозной фило-
софии как о воплощении и, в оп-
ределённой степени, основании 
этого единства. Мы решили по-
говорить об этом разными, но 
достаточно понятными друг для 
друга языками в надежде, что 
наша идея получит дальнейшее 
развитие. 

Монография является совме-
стным проектом российских и 
украинских учёных и приурочена 
к юбилею старейшины среди рос-
сийских исследователей истории 
русской философии, профессора 
Бориса Владимировича Емелья-
нова. 

він був у ХІХ – на початку ХХ 
століття, і про релігійну філосо-
фію як про втілення і, до певної 
міри, підґрунтя цієї єдності. Ми 
вирішили поговорити про це різ-
ними, але досить зрозумілими 
одна одній мовами, маючи надію, 
що наша ідея отримає подаль-
ший розвиток. 

Монографія є спільним про-
ектом російських та українських 
вчених і присвячена ювілею ста-
рійшини серед російських дослі-
дників історії російської філосо-
фії, професора Бориса Володи-
мировича Ємельянова. 

Авторский коллектив: 

Аляев Геннадий Евгеньевич, доктор философских наук, про-
фессор, зав. кафедры философии и социально-политических дисцип-
лин Полтавского национального технического университета имени 
Юрия Кондратюка, профессор кафедры истории философии Киев-
ского национального университета имени Тараса Шевченко; 

Емельянов Борис Владимирович, доктор философских на-
ук, профессор кафедры истории философии философского факульте-
та Уральского государственного университета, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, член-корреспондент Российской ака-
демии естественных наук и Международной академии наук высшей 
школы; 

Мозговая Наталья Григорьевна, доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Национального педагогического 
университета имени М. П. Драгоманова (г. Киев); 

Суходуб Татьяна Дмитриевна, кандидат философских на-
ук, профессор кафедры философии Центра гуманитарного образова-
ния Национальной Академии наук Украины. 



Н. Г. Мозгова 

А В Т О Р  П Е Р Ш О Ї  В І Т Ч И З Н Я Н О Ї   

Ф І Л О С О Ф С Ь К О Ї  Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї   

С И Л Ь В Е С Т Р  Г О Г О Ц Ь К И Й  

Яскравим представником когорти філософів-академістів був ви-
кладач Київської духовної академії та Університету Св. Володимира 
Сильвестр Сильвестрович Гогоцький (1813–1889). Походив він із ста-
ровинної родини подільських священиків. Його батько, будучи ще 
студентом богословського факультету Києво-Могилянської академії, 
читав там курс давньоєврейської мови, а згодом отримав призначен-
ня до Кам’янця-Подільського (Подільська губернія), ставши там со-
борним протоієреєм. У нього було п’ятеро дітей, серед яких син Силь-
вестр, який народився у Кам’янці-Подільському 5 (17) січня 1813 року. 

Під керівництвом батька Сильвестр здобув початкову освіту. Ба-
тько навчив його малювати та грати на скрипці. На схилі віку профе-
сор з вдячністю згадував: «Дякую своєму батькові, який навчив мене 
малювати і грати на скрипці. Тепер, коли сумно або втомлюєшся від 
розумової праці, берешся за олівець або за смичок. Раджу вам, добро-
дії, навчитися якому-небудь мистецтву, бо часто на вчених людей на-
падає нудьга та хандра, і розвіювати їх краще корисним заняттям, а 
не вином»1. У восьмирічному віці Сильвестр одразу вступив до друго-
го класу Кам’янець-Подільського духовного училища, а у 1827 р. про-
довжив навчання в Подільській духовній семінарії, виявивши блис-
кучі здібності. У 1833 р., після закінчення семінарського курсу його, 
разом із трьома кращими студентами семінарії, було рекомендовано 
для продовження навчання у Петербурзькій духовній академії, але 

                                                           
1 Флоринский Н. Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий // Вера и разум. – 1889. – 
№ 20. – С. 373.  
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через слабке здоров’я довелося просити Й. Міхневича допомогти 
отримати направлення до Києва. 

С. Гогоцький був магістром VIII курсу (1833–37) КДА, яку закін-
чив під № 1, тобто був зарахований до першого розряду. Слухав лекції 
з філософії І. Скворцова, В. Карпова, Ор. Новицького, Й. Міхневича, а 
з богословських курсів – Інокентія (І. Борисова). З 1837 р. – бакалавр 
богословських наук, паралельно викладає польську мову, а після ска-
сування кафедри польської мови з 1839 р. – бакалавр німецької мови. 
У 1842 р. звільнений з духовного звання й переведений бакалавром 
філософських наук. На початку 40-х років за приватним запрошен-
ням Ор. Новицького (на той час уже ординарного професора філосо-
фії та декана 1-го відділення філософського факультету) С. Гогоцький 
почав читати лекції з естетики в Університеті Св. Володимира. З 
1845 р. – кандидат 1-го відділення філософського факультету. З 
1848 р. – магістр філософії, доцент кафедри філософії університету та 
екстраординарний професор КДА. З 1850 р. – ординарний професор і 
доктор філософії КДА, з 1851 р. – ординарний професор педагогіки 
університету.  

Протягом життя працював, крім Київської духовної академії та 
Університету Св. Володимира, в училищі графині Лєвашової (1854–
60), на Вищих жіночих курсах, у Київській військовій гімназії, Київ-
ському кадетському корпусі (1857–61) та у Київському інституті шля-
хетних дівчат; безкоштовно викладав педагогіку в Київській духовній 
семінарії (з метою сприяння педагогічній освіті пастирів церкви). У 
1862–63 рр. обіймав посаду декана історико-філологічного відділен-
ня філософського факультету університету, у 1867 р. його признача-
ють ординарним професором кафедри філософії на 5 років. У 1874 р. 
С. Гогоцький – позаштатний ординарний професор, 1877 р. – заслу-
жений позаштатний ординарний професор, з 1878 р. він очолює Вищі 
жіночі курси.  

Був Дійсним статським радником та кавалером орденів Святого 
Володимира ІІІ ступеня, Святої Анни І-го та ІІ-го ступенів, Святого 
Станіслава І-го та ІІ-го ступенів, був нагороджений медаллю на 
пам’ять про війну 1853–56 рр. та знаком відзнаки за 40 років бездо-
ганної служби 2. Мав сім’ю – дружину (дочку купця, Євдокію Іванівну 
Ходунову) та шестеро дітей.  

Збереглися спомини київських старожилів про С. Гогоцького як 
одного із засновників публічної бібліотеки у Києві. Д. Чижевський 
наводить цікавий факт: листування С. Гогоцького з членами берлін-

                                                           
2 Див.: Формулярный список сотрудников Университета Св. Владимира. Силь-
вестр Сильвестрович Гогоцкий // ДАК. – Ф. 16. – Оп. 465. – Спр. 4752. 
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ського центру німецького гегельянства «Philosophische Gesellschaft», а 
також намагання вченого зустрітися із сучасними йому німецькими 
гегельянцями. 

На 1862 р. припадає його 3-х місячне закордонне відрядження, 
більшу частину якого він провів у Берліні, Дрездені, Кракові, Львові. 
У Берліні він захопився проблемами педагогіки, контактував з відо-
мим професором філософії Ж. Мішле, знаменитим німецьким педа-
гогом А. Дістервегом. Ознайомився з особливостями навчального 
процесу у Єлизаветинському жіночому училищі, слухав лекції з філо-
софії у Фрідріхівській гімназії. У Дрездені вивчав досвід навчальної 
роботи в окружному училищі, відвідав один з жіночих пансіонів, пе-
дагогічну семінарію і навчально-виховний заклад для глухонімих. У 
Кракові С. Гогоцький зацікавився організацією університетського на-
вчання. У Львові спілкувався з галицько-руськими вченими, позна-
йомився з роботою місцевого університету, духовної семінарії. 

Запозичений досвід освітянської діяльності європейських педа-
гогів та роботи навчальних закладів Заходу С. Гогоцький широко ви-
користав у своїй роботі з організації жіночої освіти у Києві. Він ініці-
ював становлення жіночої педагогічної освіти серед середніх верств 
жіночого населення Києва, оскільки для дворянського прошарку ще у 
1838 р. був створений закритий навчальний заклад – Інститут шляхе-
тних дівчат.  

С. Гогоцький по праву вважається фундатором Вищих жіночих 
курсів у Києві, які було відкрито у 1878 р. У 1878–80 рр. Сильвестр 
Сильвестрович був головою педагогічної ради цих курсів і до кінця 
життя викладав там педагогіку та психологію. Вищі жіночі курси бу-
ли приватним навчальним закладом. Вони не одержували від держа-
ви субсидій, а існували за рахунок приватних пожертвувань та платні 
за навчання (курсистки платили 50 крб. за навчальний рік). Курси, за 
повною аналогією з університетською структурою, мали два відділен-
ня: історико-філологічне та фізико-математичне. На історико-
філологічному відділенні вивчались наступні предмети: педагогіка, 
психологія, російська словесність, російська мова, російська історія, 
історія загальної літератури, всесвітня історія та одна із мов за вибо-
ром курсистки (латина, німецька, французька). А на фізико-
математичному: математика (арифметика, алгебра, геометрія, триго-
нометрія), фізика, хімія, космографія та одна з нових мов. Викладали 
на курсах професори університету та Київської духовної академії. 
Програми лекцій майже не відрізнялись від університетських.  

На жаль, у 1889 р. Вищі жіночі курси по всій Російській імперії 
було закрито, після чого дівчата із середнім прибутком вимушені бу-
ли отримувати вищу освіту за кордоном. Цей рік став останнім і в 
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житті їх фундатора – С. С. Гогоцький помер 29 червня (11 липня) 
1889 р. у с. Некрашах Київського повіту і похований на території Киє-
во-Видубицького Свято-Михайлівського монастиря.  

С. Гогоцький вдало поєднував у своєму житті творчу діяльність 
науковця із педагогічною діяльністю, але його не обминули колізії 
лихої долі і як науковця, і як викладача. У 1850 р., після закриття ка-
федр філософії в усіх університетах імперії, він втрачає посаду викла-
дача філософії і кілька місяців працює цензором Київського цензур-
ного комітету. Наступні 20 років професор змушений був читати в 
університеті тільки педагогіку, і лише у 1869 р. повернувся до своєї 
улюбленої справи – філософії.  

Нелегким було і його сходження на науковий Олімп. «Отриман-
ня докторського ступеня для Гогоцького, – писав Д. Поспєхов, – було 
пов’язане з такими труднощами, які ніколи, ні до того ні після того, 
вже не існували»3. Як правило, для отримання докторського ступеня 
достатнім було подати дисертацію та публічно її захистити. Однак 
стосовно С. Гогоцького Вчена рада Університету Св. Володимира ух-
валила складати екзамени на ступінь кандидата, магістра (не зважа-
ючи на те, що він уже був магістром богослов’я) та доктора філософії 
університету. Сильвестр Сильвестрович складає іспити з політеконо-
мії, статистики та слов’янських мов і стає кандидатом 1-го відділення 
філософського факультету університету. Лише після складання усних 
і письмових іспитів з усіх філософських наук та з древньої класичної 
філології (при чому з останньої екзамен складався латиною), Гогоць-
кого допустили до захисту докторської дисертації та текстів до неї з 
давньої філології (захист яких теж відбувався латиною).  

Отже, С. Гогоцький віддав десять років життя, щоб отримати сту-
пінь доктора філософії і давньої філології та обійняти кафедру філо-
софії Університету Св. Володимира. Але коли це нарешті сталося, у 
країні почалося гоніння на філософію. З 1851 р. С. Гогоцький обіймає 
щойно створену в університеті кафедру педагогіки, що дало змогу 
професору матеріально утримувати свою велику сім’ю, оскільки заро-
бітна плата в КДА була в ті часи досить малою. 

В університеті С. Гогоцький тривалий час викладав логіку, пси-
хологію, історію філософії, педагогіку і навіть латинську мову. У 
1885 р., внаслідок хвороби очей, професор змушений був припинити 
викладацьку роботу, але продовжує займатися філософією, готує до 
друку раніше написані праці, зокрема, значно допрацьованим, допо-

                                                           
3 Поспехов Д. Пятидесятилетие ученой деятельности бывшего профессора Киев-
ской духовной академии и Университета Св. Владимира С. С. Гогоцкого // Труды 
КДА. – 1887. – Кн. 12. – С. 660.  
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вненим, переробленим побачив світ його «Критичний огляд вчення 
римської церкви про видимого главу церкви».  

До речі, С. Гогоцький був досить суперечливою особистістю. У 
студентському та професорському середовищах його вважали реакці-
онером. Він негативно ставився до викладання українською мовою в 
початкових класах: усю історію України пов’язував з Росією, вважаю-
чи, що південно-руський народ ще не доріс до самостійного існуван-
ня, проте водночас рішуче виступав проти концепції Гегеля про звер-
хність одного народу над іншим 4.  

Академік Д. Багалій, згадуючи про роки навчання в Університеті 
Св. Володимира, писав, що професор С. Гогоцький був «професором-
антиком, найзашкарублішим представником пережитої вже тоді ста-
ровини. І студенти, і професори ставилися до нього негативно»5. 
В. Авсеєнко дотримувався аналогічної думки: «Я згадую про цього 
поважного професора з деяким зворушливим почуттям, як про щось 
забавно-слабке, доброчесне та несамовите. Начебто зараз бачу висо-
ку, худорляву фігуру у фраку з незвично вузькими рукавами і у сіре-
нькому жилеті з виразом якоїсь благодушної іронії на старечому об-
личчі»6. Професор пережив свій час, і в очах молодих студентів ви-
глядав старим диваком у засмальцьованому сюртуку. Невтішний 
життєвий підсумок для такої обдарованої людини. 

Як і П. Юркевич та Ор. Новицький, С. Гогоцький зазнав неспра-
ведливої критики з боку революціонерів-демократів М. Чернишевсь-
кого, Д. Писарєва, М. Антоновича. Представники войовничого мате-
ріалізму, як правило, підміняли власне філософські проблеми суто 
ідеологічними питаннями, а високоосвічені та толерантно настроєні 
вчені лишалися морально розгубленими та безпорадними перед хам-
ською агресивністю своїх опонентів. І це призводило до ще більших 
моральних втрат. Особливо пригнічувало те, що на постійні виступи 
революціонерів-демократів в центральних виданнях С. Гогоцький міг 
відповісти тільки поодинокими статтями в таких провінційних та до-
сить вузькоспеціалізованих виданнях, як «Труды КДА» і «Универси-
тетские известия».  

                                                           
4 Див.: Гогоцкий С. С. Галиция, галицкие русины и их стремления к религиозной, 
умственной и литературной жизни (Из путевых заметок, веденных за границей в 
1861 г.) // Подольские Епархиальные ведомости. – 1863. – № 2; Гогоцкий С. С. О 
необходимости русского языка в элементарных школах Западных губерний. – К., 
1875; Гогоцкий С. С. Ещё несколько слов об украинофилах. – М., 1875. 
5 Багалій Д. Із автобіографії // З іменем Святого Володимира: У 2 кн. – К., 1994. – 
Кн. 1. – С. 281. 
6 Авсеєнко В. Уривки із спогадів про університет кінця 50-х – початку 60-х років 
ХІХ ст. // З іменем Святого Володимира: У 2 кн. – К., 1994. – Кн. 1. – С. 264. 
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Філософ підготував чимало наукових праць, але точна їх кількість 
сьогодні невідома, оскільки не всі з них він підписував. У списку пуб-
лікацій С. Гогоцького налічується понад 50 назв, причому є праці не 
лише наукового, а й публіцистичного характеру.  

Особливої популярності набув університетський курс лекцій 
С. Гогоцького з історії філософії, надрукований під назвою «Філосо-
фія XVII–XVIII ст. порівняно з філософією XIX ст. та їх відношення 
до освіти» (1878–1884). У праці детально аналізувалися філософські 
погляди Декарта, Гельвеція, Мальбранша, Спінози, Фіхте та інших. 
Органічним доповненням курсу лекцій стало дослідження професора 
«Вступ до історії філософії» (1871), де головну увагу приділено вчен-
ням Шеллінга, Гегеля. Німецькі філософи були найулюбленішими 
темами його лекцій. М. Флоринський пригадував, що Гогоцький 
«особливо любив говорити про Шеллінга і Гегеля. Про останнього з 
особливим захопленням вів бесіди. До речі, його докторська дисерта-
ція була присвячена діалектичній системі Гегеля. Його лекціями ми 
були задоволені. <...> Історію філософії Сильвестр Сильвестрович 
викладав натхненно, в дусі філософії християнина, для якого найви-
щим критерієм метафізичної істини слугувало Божественне Одкро-
вення»7. 

Серед інших творів філософа найбільш відомими є: «Критичний 
погляд на філософію Канта» (1847), «Про характер філософії середніх 
віків» (магістерська дисертація) (1849), «Діалектична система Гегеля, 
її позитивні якості і вади» (докторська дисертація) (1850), «Вступ до 
педагогіки» (1855), «Про розвиток чуттєвих здібностей у педагогіч-
ному відношенні» (1855), «Про розвиток розумових здібностей у пе-
дагогічному відношенні» (1855), «Огляд системи Гегеля» (1860), 
«Короткий огляд педагогіки або науки виховної освіти» (1879), «Про-
грама з психології» (1881). Більшість промов та лекцій Гогоцького 
була присвячена проблемам психології та педагогіки, зокрема, про-
мова про історичний розвиток виховання у народів давнього світу, 
яка була проголошена у 1853 р. на урочистих зборах Університету 
Св. Володимира; публічна лекція, прочитана у 1874 р. на користь го-
лодного люду Самарської губернії і бідних студентів університету; 
промова про вищу освіту жінок з приводу відкриття у 1878 р. Вищих 
жіночих курсів у Києві. 

Треба підкреслити, що в курсах з педагогіки та психології, які Го-
гоцький читав в університеті, часто порушувались власне філософські 
проблеми, які виходили за межі традиційного змісту цих курсів.  

                                                           
7 Флоринский Н. Сильвестр Сильвестрович Гогоцкий. – С. 363. 
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С. Гогоцький першим у Росії, як пише Г. Шпет, «робить спробу 
свідомо вийти зі стану філософського спокою»8. Мислитель вважав 
принципово важливим з’ясувати смисл філософської діяльності та 
місце філософії в системі культури. Водночас він одним із перших в 
українській та російській філософії вказав на слабкі сторони гегелів-
ської філософської системи, на які потім будуть вказувати всі критики 
німецького мислителя, включаючи марксистів.  

Слід зауважити, що аналізувати історико-філософські погляди 
С. Гогоцького досить складно. Річ у тому, що прогегелівська орієнта-
ція мислителя постійно «дрейфувала» від абсолютного захоплення 
концепцією німецького класика до її критики. Крім того, більшість 
опублікованих праць готувалася Гогоцьким як посібник для студен-
тів, а тому спроба філософа акумулювати багату гаму точок зору часто 
складає враження відсутності власної концепції чи компілятивності.  

Головне завдання філософії мислитель пов’язував із пізнанням 
безумовного начала речей, їх внутрішнього зв’язку та їх відношення 
до цього начала. «Історія філософії повинна виражати в собі суттєву 
властивість розвитку, яка відрізняє внутрішнє життя свідомої істоти. 
На основі ідеї розвитку, яка притаманна духові, в історії філософії 
повинна виражатися не тільки послідовність її направлення, але й 
поступовий розвиток повної системи знання та самопізнання»9.  

Обстоюючи новий підхід у філософуванні, С. Гогоцький досить 
послідовно втілював у життя ідею історизму. Сприйнявши окремі ас-
пекти гегелівського вчення, він теж стверджував, що філософія пере-
буває в стані постійного розвитку. Під розвитком він розумів посту-
пове перетворення якоїсь можливості у дійсність. Розвитку прита-
манна не тільки зміна стану, а й послідовність, поступовість змін. Усе, 
що розвивається, має свою історію. Важливою є спроба С. Гогоцького 
подолати «абсолютність» гегелівського діалектичного методу. Тут він 
виступає досить послідовним діалектиком, хоча й не ортодоксально-
гегелівського типу. Варіант діалектики, запропонований мислителем, 
заперечував тезу Гегеля про іманентність божественного і людського 
мислення. С. Гогоцький вважав неможливим виведення індивідуаль-
ного суб’єкта з абстрактних категорій, що визначають сутність, а не 
буття суб’єкта. У такий спосіб професор ставив певні межі застосуван-
ню діалектичного методу, бо поза ними залишався як абсолютний, 
так і кінцевий суб’єкт. Таке обмеження відкривало С. Гогоцькому 
шлях до поєднання гегельянства з теїзмом. Гегель, на думку київсь-
                                                           
8 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии // Введенский А. И., Лосев А. Ф., 
Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии. – Свердловск, 1991. 
– С. 437. 
9 Гогоцкий С. С. Введение в историю философии. – К., 1871. – С. 8.  
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кого філософа, впадає у крайнощі, коли ототожнює безумовне зі сві-
том дійсності і людським мисленням. Мислитель критикував німець-
кого філософа за переоцінку нашого мислення і недооцінку верховної 
істини.  

Слід підкреслити, що бути одночасно філософом і богословом у 
Росії XIX ст. було досить нелегкою справою. Напевно, цим можна по-
яснити той факт, що матеріалісти (М. Антонович) звинувачували 
С. Гогоцького у плагіаті, називаючи його філософію «крайнім місти-
цизмом» та «мертвою доктриною» (Д. Писарєв), а представники ду-
ховно-академічної традиції дорікали йому за надмірне та пристрасне 
ставлення до німецького ідеалізму. Підстави для таких звинувачень, 
звичайно, були, адже теїстична думка С. Гогоцького постійно спря-
мовувалась до такого споглядання світу, яке вбачало Бога у найдос-
коналішому розумі. Київському мислителю, наприклад, дуже імпону-
вала думка Гегеля про іманентний онтологізм Божества. Стосовно 
філософії С. Гогоцького Д. Чижевський писав, що це «є спроба сполу-
чення геґеліянства з теїзмом <...>. Лише в поглядах на розвиток люд-
ського духу Гогоцький залишився правовірним геґеліянцем»10.  

С. Гогоцький оцінював значимість філософії Гегеля як підсумок 
та завершення західноєвропейської філософії Нового часу. У тлума-
ченні розвитку змісту та спрямування історико-філософського проце-
су мислитель виходив з того, що мислення спирається на розвиток 
освіти, культури, науки. Він розглядав історію філософії, з одного бо-
ку, як компонент культури, а з другого, – як акумулятор ідей, які в 
подальшому розвитку зосереджують у собі всі компоненти культури. 
Проте він не погоджувався, що мислення у своєму розвитку вже знає 
всі стадії власного розвитку, а історія виступає лише як розвиток аб-
солютного духу. С. Гогоцький вважав правильним у Гегеля лише те, 
що історія філософії мусить відображати в собі розвиток ідей філосо-
фії, де поступ історичного спрямування філософії визначається 
об’єктивно, а не бажаннями дослідника. Недоліки філософської сис-
теми Гегеля київський мислитель вбачав у суперечності його методу і 
системи, його інтерпретації принципу тотожності мислення і буття, а 
також у тлумаченні тріади «буття-ніщо-становлення».  

Загалом, С. Гогоцький поділяв гегелівську періодизацію історії 
філософії. Він також вважав, що кожна філософська епоха характери-
зується відношенням, в яке ставить себе мислячий дух до буття. Тому 
в античності це відношення було ще неусвідомленим, там переважа-
ло стихійне відчуття гармонії між мисленням і його предметом.  

                                                           
10 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні // Чижевський Д. Філософ-
ські твори: у 4-х тт. – Т. 1. – К., 2005. – С. 80 
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Християнство порушило цю гармонію і підірвало повагу до при-
роди, зводячи все до релігійного авторитету. Нова філософія, на дум-
ку С. Гогоцького, вже усвідомлювала протилежність світоспоглядан-
ня й природи і намагалася примирити їх. Філософія Середніх віків не 
мала ні свого предмета, ні свого методу, ні своїх питань, вона не усві-
домлювала місця і важливості цих питань у загальній системі знань. 
Тому ця філософія не мала й свого розвитку, свого внутрішнього са-
мостійного руху і лишалася для себе безпредметною.  

На переконання С. Гогоцького, нову епоху у філософії започатку-
вав І. Кант, який вказав, що справа філософії полягає в усвідомленні 
сутнісного через мислення і спрямував філософію на саме мислення. 
Заслугу кенігсберзького мислителя він вбачав у проведенні чіткої 
грані між розсудком, який має справу лише з явищами, і розумом, 
який має справу з безумовним. Але київський професор критикував 
Канта за обмеження прав розуму, бо якщо теоретичний розум не мо-
же осягнути безумовне, то й ідея Бога опиняється за межами свідомо-
сті. «Критика Гогоцького, – писав Шпет, – просякнута історизмом у 
позитивному філософському розумінні»11.  

С. Гогоцький, на відміну від своїх попередників (Карпова, Авсе-
нєва) утримувався від будь-яких передчасних суджень стосовно особ-
ливостей вітчизняної філософії (її релігійного характеру), інакше йо-
му довелося б заперечувати взагалі її існування, оскільки він за сере-
дньовічною філософією цього права не визнавав. 

І все-таки вершиною філософської діяльності С. Гогоцького стало 
створення ним «Філософського лексикону» – першої на українсько-
російських теренах філософської енциклопедії. Чотиритомна праця 
була надрукована у Києві протягом 1857–73 рр. Не підлягає сумніву, 
що в загальній спрямованості «Філософського лексикону» відтворю-
вався насамперед світогляд самого мислителя. Форму подачі матеріа-
лу у вигляді довідника С. Гогоцький обрав не випадково. Вона більше 
відповідала запитам педагогічним, а не суто науковим: у формі дові-
дника здобутки світової філософської думки краще доносилися до 
аудиторії, до свідомості студентів і не лише їх. Праця на той час мала 
неабияку популярність Як підкреслював у своїх «Нарисах...» Д. Чи-
жевський, «праці Гогоцького і досі варті уваги. Можна (в російській 
літературі іншої подібної праці немає) і досі користуватися його „Лек-
сиконом”, а його виклад філософії Геґеля можна читати і зараз»12.  

У теоретичному, науковому плані найбільш вдалими слід визна-
ти такі статті: «абсолютне», «аналіз», «аналогія», «антропоморфізм», 

                                                           
11 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. – С. 437. 
12 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – С. 79. 



Н. Г. Мозгова 

 14 

«аскетизм», «атеїзм», «атомізм», «безсмертя», «благо» (перший 
том); «германська філософія», «гностицизм», «грецька філософія», 
«деїзм», «діалектика», «догматизм», «доведення», «дуалізм», «дух», 
«душа», «життя», «закон», «знання», «ідеал», «ідеалізм», «ідеоло-
гія», «ідея», «індивідуум» (другий том); «іонійська філософія», «іу-
дейська філософія», «категорія», «квієтизм», «китайська філософія», 
«логіка», «математика», «матеріалізм», «матерія», «метафізика», 
«метемпсихоз», «метод», «містицизм», «міфологія», «мислення», 
«наука», «необхідність», «нігілізм», «номіналізм» (третій том), 
«пам’ять», «пантеїзм», «педагогіка», «пізнання», «причина», «про-
грес», «простір і час», «психологія», «розум», «реалізм», «релігія», 
«система», «скептицизм», «свідомість», «сон», «соціалізм», «практи-
чна філософія», «філософія», «відчуття», «емпіризм», «естетика» 
(четвертий том).  

Заслуговує на увагу і добір персоналій у «Філософському лекси-
коні». Статті на цю тему високо оцінюють навіть сучасні дослідники з 
Росії. Узяти хоча б його науковий нарис про німецького мислителя 
епохи Просвітництва, барона Іоанна Християна Вольфа «<...> Стаття 
С. С. Гогоцького про Хр. Вольфа є найбільш великою та повною з усієї 
існуючої довідкової і дослідницької літератури на російській мові про 
німецького мислителя епохи Просвітництва»13. Слід підкреслити, що 
позитивну оцінку «Філософському лексикону» дав свого часу 
В. Карпов 14, але були й критичні та навіть негативні рецензії. При-
кладом останніх може слугувати стаття М. Антоновича «Сучасна фі-
лософія»15, де автор дорікає С. Гогоцькому у необізнаності із сучас-
ною літературою з філософії, а також у запозиченнях у німецького 
філософа-ідеаліста Ф. Баадера. До речі, з критичним аналізом статей 
богословського характеру («абсолютне», «Бог» та ін.) виступив і 
П. Юркевич 16. 

І все-таки праця С. Гогоцького, незважаючи на її неоднозначну 
оцінку науковою громадськістю, мала неабияку популярність. Зви-
чайно, перша вітчизняна енциклопедія мала свої особливості. Вона 
писалася одноосібно, була зорієнтована лише на філософські та бого-
словські проблеми, адресувалася здебільшого студентам і виклада-

                                                           
13 Абрамов А. И. Христиан Вольф в русской духовно-академической философии // 
Христиан Вольф и философия в России. – СПб., 2001. – С. 204. 
14 Див.: Карпов В. Отзыв о Философском лексиконе С. Гогоцкого // Странник. – 
1861. – № 2. – С. 28–36. 
15 Див.: Антонович М. Современная философия // Современник – 1861. – № 2. – 
С. 249–280.  
16Див.: Юркевич П. По поводу статей богословского содержания, помещенных в 
Философском лексиконе // Труды КДА. – 1860. – Кн. 1. – С. 73–95; 195–228. 
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чам. Так, багато статей енциклопедії С. Гогоцького носили компіля-
тивний характер, тому вона мало чим відрізняється від більшості то-
гочасних і сучасних посібників та словників. Але незаперечним фак-
том є те, що «Філософський лексикон» став першою здійсненою на 
київських теренах спробою систематизації величезного масиву до то-
го розпорошених знань з філософської проблематики, богослов’я, 
психології, педагогіки. Цим у першу чергу і визначається історико-
філософське місце твору. 

Для більш детального ознайомлення з філософськими погляда-
ми автора звернемося до деяких статей енциклопедії, зокрема до 
статті «Філософія», розміщеної у четвертому томі. Цей матеріал є од-
ним з кращих у виданні, його, говорячи словами Д. Чижевського, 
«можна читати і зараз».  

На думку С. Гогоцького, пізнати сутність філософії можна лише 
через з’ясування предмета її дослідження, її завдань та зв’язків з ін-
шими науками, з освітою і самим життям. Філософія не може обме-
жуватися лише аналізом мислення. Якби це було так, тоді лишилося 
б поза увагою питання про зміст і характер як предметного світу та 
пізнаючого суб’єкта, а також питання про їх взаємовідношення. А са-
ме вони, на переконання мислителя, є найважливішими.  

Головні питання філософії, наголошував С. Гогоцький, виника-
ють з появою перших проблисків свідомості у людини, причому ви-
никають вони самі по собі, оскільки містяться в самій природі свідо-
мості. І хоча ці питання ще не втілені в наукові форми, вони доміну-
ють над знаннями про конкретні речі. «Природно, що з поступовим 
розвитком свідомості розвиватимуться й загальні питання, які стано-
влять головне завдання філософії. Це насамперед: Що таке світ, який 
нас оточує? Що таке предмет або те, до чого відноситься наше діяльне 
начало як до чогось іншого і протилежного? Що таке суб’єкт, який 
має свідомість, який мислить і має мету своєї діяльності? <...> Саме з 
цих питань випливають ті завдання, які постійно становлять предмет 
філософської науки <...>. Завдання філософії завжди і всюди одне й 
те ж, тому що єдиний склад свідомої натури людини та єдина її внут-
рішня потреба розв’язувати світоглядні проблеми, що виникають при 
зіткненні із зовнішнім світом і з самим собою»17. 

Гогоцький вважав, що філософія є думкою, чи діяльністю думки, 
яка набуває свого змісту завдяки контрасту із протилежним їй зовні-
шнім світом. Будь-яка інша наука займається дослідженням лише 
певної частини зовнішнього світу, а філософія, навпаки, досліджує 

                                                           
17 Гогоцкий С. С. Философия // Философский Лексикон. – К., 1873. – Т. ІV. – 
Вып. 2. – С. 80–81.  
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загальне начало знання та загальне відношення між свідомим, мора-
льним і фізичним.  

Коли суб’єкт розглядає закони і форми своєї власної мисленнєвої 
діяльності, то виникає наука «логіка»; коли ж із цілісного складу фі-
лософської науки відгалужується питання про відношення думки до 
предметного світу, то виникає гносеологія. Але філософія не викону-
вала б повністю свої завдання, якби обмежувалася тільки аналізом 
мислення та основ пізнавальної діяльності. Тому, крім усього іншого, 
вкрай необхідним є ще вивчення моральної природи людини (мора-
льна філософія) та пізнання світу, який оточує людину (онтологія і 
космологія). Вершиною ж усіх цих наук має бути вчення про вище 
начало будь-якого буття. Без цього вчення всі попередні філософські 
науки втрачають будь-який сенс та значення (природне богослов’я чи 
теодицея). Роль філософської пропедевтики повинна виконувати, на 
думку мислителя, тільки психологія – наука, що вивчає явища душе-
вного життя людини. Таким чином, «філософія системно розглядає 
мисленнєву діяльність та її предметне значення, а отже, значення та 
взаємовідношення фізичного і морального світу, будуючи всю свою 
систему знань на ідеї вищого начала буття»18. Такою, на думку 
С. Гогоцького, є структура філософського знання. Завдання ж філо-
софії професор вбачає у загальному відношенні фізичного світу, його 
законів до законів, природи душевного та морального життя.  

Й досі варта уваги стаття «Логіка». Автор «Філософського лекси-
кону» визначає логіку як частину філософії, де розглядаються закони 
і форми мислення. «Головне питання для з’ясування завдання і зна-
чення логіки, – підкреслює С. Гогоцький, – полягає в тому, щоб ви-
значити відношення мислення до зовнішнього предмета. <...> Чи є 
мислення лише однією формою, без будь-якого змісту, а предмет за-
позичується ззовні, а тому і сама логіка є наукою чисто формальною 
(так вважав Кант), чи мислення встановлює сам предмет і тоді логіці 
надається значення предметної науки, близької до метафізики (так 
вважав Гегель). Ось те питання, на яке необхідно відповісти, щоб 
скласти поняття про сутність і значення логіки»19. Далі вчений дета-
льно аналізує погляди Канта і Гегеля щодо сутності логіки. Якщо 
Кант розглядає мислення відокремлено від предмета і при цьому 
стверджує, що для мислення є недоступним знання сутності речей, то 
Гегель вважає, що не існує сутності речей відокремлено від мислення, 
що мислення саме по собі, у своїй чистій діяльності утворює і утримує 
в собі все, що є суттєвого у самій дійсності. «До Гегеля логіка стано-

                                                           
18 Гогоцкий С. С. Философия. – С. 84.  
19 Гогоцкий С. С. Логика // Философский Лексикон. – К., 1866. – Т. ІІІ. – С. 285. 
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вила науку абсолютно відокремлену від метафізики, а у Гегеля логіка 
поглинає собою метафізику – це дві полярно-протилежні крайнощі у 
розумінні сутності логіки»20. Але далі професор вказує на обмеже-
ність обох позицій: «Мислення, як предмет логіки, з одного боку, не є 
чимось абсолютно ізольованим від впливу зовнішнього світу; а з дру-
гого – мислення не має тієї продуктивної сили, яку приписує йому 
діалектична система. Як невідомою є для нас матерія без форми, так 
не можемо ми вловити і мислення в тому чистому творчому вигляді, в 
якому зображує його нам Гегель. А тому логіка повинна повернутися 
назад до того свого значення, яке їй надавав Аристотель»21.  

Філософ зупиняється також на питанні відмінностей між логікою 
та психологією, вказуючи, що психологія вивчає проблеми виник-
нення і становлення мислення, а логіка досліджує мислення у його 
розгорнутому вигляді. Цікаві роздуми професора щодо відмінностей 
між німецькими та англійськими логічними курсами: в німецьких 
логічних системах звертається увага переважно на закони і форми 
мислення, а в англійських логічних системах вивчається насамперед 
практичне застосування логічних методів. 

Як відомо, переважна більшість праць, лекцій, промов 
С. Гогоцького присвячена питанням психології та педагогіки. Це, зо-
крема, «Короткий огляд педагогіки або науки виховної освіти» (1879), 
«Програма з психології» (1881), «Вступ до педагогіки» (1885), «Про 
розвиток чуттєвих здібностей...» (1885), «Про розвиток розумових 
здібностей...» (1885) та ін. 

Провідне місце ця проблематика займає і у «Філософському лек-
сиконі». Перш за все вчений уточнює предмет психологічної науки. 
«Предмет досліджень психології, – пише професор, – складають 
тільки ті етапи і явища душевного життя, які передують систематич-
ній діяльності мислення і взагалі роблять можливим розумове і мо-
ральне життя. Психологія вивчає попередні задатки душевного жит-
тя людини, які в майбутньому виявляться у витворах науки, мистецт-
ва і практичного життя»22. За переконанням Гогоцького, психологія 
зосереджує свої зусилля на стику свідомої та несвідомої сфер душев-
ного життя людини. Водночас вона не підмінює собою антропологію. 
«Антропологія розглядає ті безпосередні особливості душевно-
тілесного життя людини, які вносить в життя сама природа: це не-
мовби печатка, яку накладає природа на душевне життя незалежно 
від її свідомого рівня. Сюди відносяться ті особливості, які залежать 
                                                           
20 Гогоцкий С. С. Логика. – С. 287. 
21 Там само. – С. 285.  
22 Гогоцкий С. С. Психология. Педагогика // Философский Лексикон. – К., 1872. – 
Т. ІV. – Вып. 1. – С. 236. 
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від клімату, темпераменту, статі, віку і т. п. <...> Але й психологія сво-
їм началом виходить з антропології, а своїм кінцем – дає опору нашій 
свідомій теоретичній та практичній діяльності»23.  

У статтях видання також досить ретельно досліджуються головні 
напрями розвитку психології з давніх часів і до середини ХІХ ст. Ав-
тор особливу увагу приділяє аналізові ідеалістичного (метафізично-
го) та матеріалістичного (реалістичного) напрямів у психології.  

Оскільки С. Гогоцький протягом майже 40 років читав у різних 
вузах Києва педагогіку і виступив засновником вищої жіночої освіти 
серед середньої верстви населення міста, а його курс лекцій «Корот-
кий огляд педагогіки...» був рекомендований як посібник з педагогі-
ки в Університеті Св. Володимира та на Вищих жіночих курсах, то 
цілком природно, що у «Філософському лексиконі» виховній про-
блематиці приділяється належна увага.  

Насамперед слід підкреслити, що питання виховання, освіти 
С. Гогоцький розглядав у тісному зв’язку з філософією, культурою. На 
його переконання, педагогіка – це наука виховної освіти. Віддаючи 
перевагу німецькій педагогічній традиції, він наголошував: «якщо 
виховання і педагогічна наука існують, то це лише доводить, що в 
людській природі, крім безпосередньо даних їй внутрішніх та зовні-
шніх сил, а також незалежно від нашої волі, розвитку, існує ще й мо-
жливість свідомого, вільного та цілеспрямованого направлення цих 
сил не лише у період їх зрілості, але й у період їх формування»24. 
С. Гогоцький ставить цілком слушне запитання: чи притаманний пе-
дагогіці взагалі науковий характер? З одного боку, закони розвитку 
внутрішньої природи людини надають педагогіці науковості, але з 
другого – залежність внутрішнього життя людини від свободи волі, 
від свавілля навколишнього середовища вносить у педагогіку елемент 
випадковості та ненауковості. На відміну від конкретних наук, де за-
гальні закони діють безвідмовно, в педагогіці застосування та дія за-
гальних законів і правил виховання у кожному конкретному випадку 
може спричинити абсолютно різні наслідки. Саме тому в цій галузі 
людського досвіду такого великого значення надається індивідуаль-
ності педагога, а значить, і його досвіду та педагогічній майстерності. 
Разом з тим, вважає філософ, педагогіку не можна ототожнювати з 
майстерністю. «Подібно до естетики, педагогіку скоріше можна на-
звати наукою про майстерність, але не майстерністю чи мистецтвом. 
Це не виключає того, що педагогічна наука завжди потребує педаго-
гічної практики і педагогічної майстерності, бо тільки завдяки остан-

                                                           
23 Гогоцкий С. С. Психология. Педагогика. – С. 237.  
24 Там само. – С. 45. 
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нім вона може надати своїм началам життєвого розвитку та запобігти 
помилкам»25.  

С. Гогоцький категорично наполягав на тісному зв’язку педагогі-
ки з іншими науками, зокрема з фізіологією, анатомією, гігієною, і 
особливо з психологією, культурологією та філософією. На його пе-
реконання, педагогіка значною мірою залежить від інших наук, що 
визначає її відносну несамостійність. Хоча, наголошує вчений, «важ-
ливість педагогіки не підлягає сумніву. Вона сприяє моральному удо-
сконаленню майбутніх поколінь, крім того, її вивчення розвиває пре-
красні здібності до самоосвіти і самовиховання»26. 

Вищенаведені судження мислителя надзвичайно актуальні й сьо-
годні. У часи С. Гогоцького вища, зокрема, духовно-академічна, освіта 
була в змозі поєднувати і гармонізувати жорстко розділені сьогодні 
галузі знання – філософію, дидактику та теорію виховання. Їх єдність 
мала позитивні наслідки, які благотворно впливали і на філософу-
вання, і на педагогічну діяльність. Переконливим свідченням цього є 
сама особистість С. Гогоцького. Випускник КДА був і філософом, і пе-
дагогом, і організатором освіти та освітньо-виховних закладів. Тепе-
рішні педагоги, зрощені куцими філософськими курсами, відірвани-
ми від глибокої філософської культури педагогічними дисциплінами, 
мають дуже багато проблем у своїй роботі з учнями і студентами. І 
причиною цих проблем є насамперед прогалини в їх філософсько-
людинознавчій освіченості. 

Педагогіку С. Гогоцький намагався піднести до рівня філософії 
освіти та виховання, зорієнтованої на ідеал особистості, здатної знати 
і розуміти себе та іншого, здатної зрощувати та постійно впорядкову-
вати свою душу. Лише вихована (здатна віднаходити приховане у 
власній душі) людина може вносити порядок, світло і гармонію у ду-
ші інших. Цю тезу мислитель детально розвиває в «Промові про істо-
ричний розвиток виховання у найбільш примітних народів стародав-
нього світу». Він, зокрема, зазначає, що «людина розвивається і зріє в 
тому або іншому напрямі у процесі виховання під визначальним 
впливом не фізичного, а морального середовища»27. Тільки мораль-
ність вихователів, наставників. їх етична самосвідомість здатна запа-
лити у вихованця відповідально-свідоме ставлення до себе і оточую-
чих його людей.  

                                                           
25 Гогоцкий С. С. Психология. Педагогика. – С. 47. 
26 Там само. – С. 47–48. 
27 Гогоцкий С. С. Речь об историческом развитии воспитания у примечательней-
ших народов древнего мира, произнесенная на торжественном собрании Импера-
торского Университета Св. Владимира 9 июня 1853 г. – К., 1853. – С. 4.  
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У книзі «Короткий огляд педагогіки...» С. Гогоцький торкається 
предмета та завдань педагогіки, її значення у виховному процесі. Він 
стверджує, що «педагогіка, або наука виховної освіти, систематично 
розглядає засоби і способи, що сприяють найкращому розкриттю всіх 
сил людини на основі законів її розвитку, готує її до самодіяльності і 
самоосвіти»28. 

У виховному процесі мислитель розрізняє виховання фізичне 29 і 
виховання духовне або моральне 30. Останнє, на відміну від фізично-
го, спрямоване на розвиток душевних сил людини 31, тобто на активі-
зацію її пізнавальної діяльності, бажань і почуттів»32. Розвиток пер-
шої душевної сили – пізнавальної діяльності – С. Гогоцький розуміє 
як удосконалення свідомості 33. Друга душевна сила – бажання – 
зв’язана з волею. Тому її розвиток співпадає із становленням мораль-
ності. Третя сила душі – почуттєвість – з педагогічної точки зору, за-
ймає особливе місце, оскільки є «безпосередньою свідомістю свого 
стану»34. У своїй статті «Про розвиток почуттєвих здатностей у педа-
гогічному відношенні» С. Гогоцький пов’язує розвиток почуттєвості з 
самозмінами особистості. «Почуття є немов-би внутрішньою видо-
зміною нас самих у відповідності з дійсними або ідеальними предме-
тами світу. У своїх внутрішніх змінах воно безпосередньо усвідомлює 
властивість предмета, але не вивчає предмет на рівні логічних розмі-
рковувань»35. 

Як бачимо, С. Гогоцький був активним прибічником традиції ки-
ївської духовно-академічної філософії. Водночас «принципова само-
стійність філософії та незалежна методичність, – писав Г. Шпет, – 
при безсумнівному зв’язку поставлених питань із загальними вимо-
гами часу, – це розуміння вигідно відрізняло Гогоцького від його по-
передників. У його підході до діла – новий тон і новий спосіб утриму-
вати філософську мову»36. Саме тому і цікавий нам найбільш послі-
довний представник гегельянства в рамках київської релігійно-
філософської науки XIX ст., автор першої вітчизняної філософської 
енциклопедії.  
                                                           
28 Гогоцкий С. С. Краткое обозрение педагогики или науки воспитательного обра-
зования. – К., 1882. – С. 4. 
29 Див.: там само – С. 29. 
30 Див.: там само – С. 38. 
31 Див.: там само – С. 40. 
32 Див.: там само – С. 41. 
33 Див.: там само – С. 42. 
34 Там само – С. 42. 
35 Гогоцкий С. С. О развитии чувствовательных способностей в педагогическом от-
ношении // Журнал Министерства народного просвещения. – 1885. – Ч. 78. – С. 25. 
36 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. – С. 439.  
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Розпочинаючи розмову про одного з найшановніших випускни-
ків і професорів Київської духовної академії, звернемо увагу на обста-
вину, що досить точно характеризує особистість мислителя, точніше 
– її тип. Думається, зовсім не випадково П. Юркевич став персонажем 
(під іменем Дашкович) відомого твору І. Нечуя-Левицького «Хмари». 
Адже видатний український письменник слухав лекції П. Юркевича в 
академії і був у захваті від них. «Молоді студенти, приїхавши з усіх 
кінців Росії, вже чули про нього, вже чекали чогось надзвичайного 
<...>! В його аудиторії було повнісінько студентів, котрі сиділи цілими 
лавами й купою стояли біля порога, прийшовши з усіх курсів <...>. 
Шашкевич промовив перше слово, і всі ряди голів, наче по електрич-
ному потоку, разом схилялися уперед, насторчившись слухати. І цілу 
лекцію так держались голови. І його мисль лилася чиста, як криш-
таль! Не було та ні одного слова зайвого, не до діла»1. 

Якщо письменник і запозичив назву Аристофанового творіння, 
то лише тому, що в останньому фігурував учитель Платона Сократ. 
«Хмари» двох письменників – грека Аристофана і українця Нечуя-
Левицького, – розділених у часі і просторі, є художнім відчуттям пев-
ного людського типу, певного духовного (не лише розумового) уст-
рою, глибокого інтересу до задушевного, глибинного в людському 
духові. Український письменник з притаманною непересічним мит-
цям прозорливістю помітив сократичну складову особистості вчителя 
і натякнув на неї назвою свого твору. Але, зрозуміло, що складову по-
трібно розгорнути дискурсивно, що ми й спробуємо зробити нижче.  

Памфіл Данилович Юркевич народився 16 (28) лютого 1826 р. в 
селищі Ліплява Золотоніського повіту Полтавської губернії у сім’ї 
священика Миколаївської церкви Данила Григоровича. Після закін-

                                                           
1 Нечуй-Левицький І. Хмари. – К., 1993. – С. 21–22. 
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чення Ліплявської повітової школи, П. Юркевич був відданий до Пе-
реяславського повітового духовного училища, а згодом – у 1841 р. 
вступив до Полтавської духовної семінарії, яка на той час знаходилась 
у Переяславі і, власне, була спадкоємницею Переяславського колегі-
уму, в якому свого часу викладав Г. Сковорода.  

Полтавську семінарію П. Юркевич закінчив у 1847 р. як перший 
за успіхами та здібностями випускник і того ж року став студентом 
КДА. Тут він з великим завзяттям вивчає Святе Письмо, богослов’я 
(догматичне, полемічне, моральне), герменевтику, патрологію, гомі-
летику, канонічне право, церковну історію, історію філософії, метафі-
зику, моральну філософію, логіку, психологію, фізику, математику, 
словесність, загальну історію, стародавні і нові мови тощо. Філософ-
ські науки Юркевичу викладали професори І. Скворцов, П. Авсенєв, 
С. Гогоцький та бакалавр Д. Поспєхов.  

Досить швидко П. Юркевич набув репутації найобдарованішого 
студента академії. Із сорока дев’яти студентів вищого відділення він 
мав найкращу успішність.  

Ще до отримання атестату, у вересні 1851 р. П. Юркевича при-
значають на вакантну посаду викладача філософських наук. Після 
присвоєння у жовтні 1852 р. ступеня магістра, П. Юркевич стає бака-
лавром академії. У листопаді 1858 р. його призначають на посаду екс-
траординарного професора. У травні 1861 р. Памфіл Данилович 
отримує звання ординарного професора, з яким у жовтні цього ж ро-
ку за імператорським повелінням переводиться до Московського уні-
верситету на новостворену кафедру філософії.  

Працюючи в КДА, П. Юркевич проявив себе феноменальним ви-
кладачем-науковцем. Про блискучу викладацьку роботу пишуть у 
своїх споминах брат філософа А. Юркевич, студенти і слухачі 
В. Ключевський, Вол. Соловйов, К. Фоменко та інші. Про скрупульоз-
ну наукову роботу філософа свідчать не такі вже численні, але над-
звичайно глибокі публікації. 

Після понад десятирічної заборони викладання філософії у світ-
ських навчальних закладах, восени 1861 р. в Московському універси-
теті відкривається кафедра філософських наук. Єдиним філософом, 
який, як зазначає Г. Шпет, був визнаний «належно підготовленим 
філософськи, щоб без попереднього закордонного стажування (від-
рядження) обійняти університетську кафедру»2, виявився П. Юрке-
вич – ординарний професор КДА.  

                                                           
2 Шпет Г. Очерк развития русской философии // Введенский А. И., Лосев А. Ф., 
Радлов Э. Л., Шпет Г. Г. Очерки истории русской философии. – Свердловск, 1991. 
– С. 254. 



Феномен Памфіла Юркевича 

 23 

Ставши ординарним професором Московського університету, 
П. Юркевич викладає там історію філософії, логіку, психологію і пе-
дагогіку. Працював професор також в учительській семінарії військо-
вого відомства, де читав педагогіку. Про феноменально високий рі-
вень його лекцій свідчить В. Ключевський, згодом відомий історик, а 
в 1862 р. – студент П. Юркевича. «Спочатку про зовнішні обставини і 
особистість Юркевича. На лекції Юркевича кожного разу ходять не 
лише студенти, але й інші, хто цікавиться цим: попечитель нашого 
університету генерал <...>, ректор Альфонський, Сергієвський, спів-
робітник його журналу священик Преображенський та інші професо-
ри. <...> На кафедру піднімається маленька людина, смуглява, з не-
маленьким обличчям, помітно широким і випуклим ротом, років 35-
ти, в густих синіх окулярах, з рукавичкою коричневого кольору на 
лівій руці, вклоняється неспішно і, не сідаючи, стоячи, починає гово-
рити експромтом з сильним хохляцьким акцентом. <...> Я не записую 
за Юркевичем, та це й неможливо. Чи до записування, коли нестри-
мано, нескінченою ниткою тягнеться думка, і ледь поспіваєш стежити 
за її розвитком. Та й не треба. Після кожної лекції в голові залиша-
ється таке ясне уявлення про все прочитане, що варто лишень трохи 
зосередитися, щоб після цього бути у змозі повторити увесь ряд ду-
мок. Такий ясний, діалектично послідовний виклад Юркевича»3. 

Окрім читання лекцій, П. Юркевич разом із групою здібних сту-
дентів займається перекладами та виданням зарубіжної філософської 
літератури. Протягом 1869–73 рр. він виконує обов’язки декана істо-
рико-філологічного факультету.  

І все ж таки в Москві до П. Юркевича поставилися вороже. Тоді-
шня ліберальна преса накинулась на нього, як на політичного ворога. 
Причиною було те, що Юркевич різко виступив проти матеріалізму, і 
особливо вульгарно-матеріалістичної праці М. Чернишевського «Ан-
тропологічний принцип у філософії». У цей період матеріалізм мав 
досить сильні позиції, а Чернишевський був черговим володарем дум 
молоді. Він й розпочав «полеміку» з П. Юркевичем. Але, як зазначає 
Д. Чижевський, «цю полеміку <...> важко назвати інакше, як хресто-
вим походом темноти і некультурності, яка, не маючи сили боротися 
з думкою силою думки, підмінила полеміку лайкою, брехнею і особи-
стими випадами»4. Цими випадами Юркевич був фактично знище-
ний. Хоч він боровся за істину, боровся знаннями, самостійною дум-
кою, але перемогли в той час неуцтво, нерозуміння, інтереси момен-

                                                           
3 Ключевський В. О. Из писем П. П. Гвоздеву // Юркевич П. Д. Философские про-
изведения. – М., 1990. – С. 530–531. 
4 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні. – С. 134. 
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ту. Життя його видалося трагічним, особливо після смерті дружини, з 
якою він узяв шлюб ще в Києві 1856 р. Вона померла в Криму 1873 р. 
після тривалої хвороби. «Це нещастя і пов’язані з ним тривоги, – за 
словами В. Соловйова, – зовсім розладнали здоров’я П. Д. Він серйо-
зно захворів і вже більше не видужував»5. Помер П. Юркевич 4 (16) 
жовтня 1874 р. в Москві від виснаження сил. Похований там же в Да-
ниловому монастирі.  

За своє творче життя П. Юркевич опублікував дванадцять праць. 
Переважно це були філософські дослідження, хоча було й кілька пе-
дагогічних. Назвемо лише найголовніші з них: «Ідея» (1859), «Серце і 
його значення в духовному житті людини, за вченням слова Божого» 
(1860), «Із науки про людський дух» (1860), «Матеріалізм і завдання 
філософії» (1860), «З приводу статей богословського змісту, розміще-
них у «Філософському лексиконі (Критико-філософські уривки)» 
(1861), «Розум за вченням Платона і досвід за вченням Канта» (1866) 
та інші. 

Ще в Києві молодий вчений демонстрував неабиякі можливості 
свого авторського хисту. І за обсягом, і за змістом його праці неначе 
обіцяють у перспективі перерости у фундаментальні дослідження. 
Але раптом П. Юркевич надовго замовкає, не виставляючи на суд 
публіки своїх найбільш сокровенних філософських поглядів, означе-
них в «Ідеї» і «Серці». Чому? Думаємо, зовсім не через в’їдливу та 
упереджену критику М. Чернишевського. Справа, напевно, у самому 
П. Юркевичеві, точніше у його вже згадуваному сократизмі, підміче-
ному ще І. Нечуй-Левицьким.  

Сократ, який взагалі нічого не записував, відмовлявся прямо і чі-
тко викладати свої думки, претендував не на репрезентацію істини, а 
лише на провокування думок інших людей. Давньогрецький філософ 
розраховував, що хтось і колись дійде істини своїм власним розумом. 
Тому і Юркевич «не вважав за потрібне і можливе давати повний зо-
внішній вираз всьому своєму розумовому змісту, вивертати його на-
зовні на показ; він не бажав переводити себе в книгу, перетворити все 
своє духовне єство у публічну власність»6. 

Яку ж таємницю носив у своєму серці київський мудрець, котрий 
привідкрив її людям у своїх публікаціях, а ті не звертали на неї уваги, 
не намагалися зрозуміти?  

Як і Сократ, П. Юркевич був особистістю самодостатньою і авто-
номною. Його життя проходило переважно у сфері духовній, в яку 

                                                           
5 Соловьёв В. С. О философских трудах П. Д. Юркевича // Юркевич П. Д. Фило-
софские произведения. – М., 1990. – С. 553. 
6 Там само. – С. 552. 
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філософ поспішав поринути кожного разу, коли траплялася нагода 
відійти від мирських турбот. Ще в юності П. Юркевич найбільше по-
любляв усамітнюватися з книгою, в Києві і Москві його життя було 
геть чисто кабінетним. Природна схильність до самозаглиблення, 
підкріплена ґрунтовною релігійною освітою з її увагою до духовних 
аспектів життя, не могли не зумовити ідеалістичне спрямування сві-
тогляду П. Юркевича не тільки як глибоко віруючої людини, а й як 
філософа.  

Звичайно ж, погляди П. Юркевича формувалися під впливом фі-
лософії Платона і Канта. Він ґрунтовно знав історію філософії від ан-
тичності до сучасних йому філософських систем, давав серйозний 
аналіз різних концепцій, критикував як матеріалізм, так і ідеалізм за 
їх «абстрактність», ігнорування конкретного, індивідуального.  

Водночас філософію П. Юркевича можна по праву назвати філо-
софією людської душі, мікрокосму, пізнати який можна лише за до-
помогою людського серця. Він створює своєрідну філософську конце-
пцію, так звану філософію серця, в якій виявляє себе прямим спадко-
ємцем творчості Г. Сковороди.  

П. Юркевич вважав, що філософія має бути повним і цілісним 
знанням, і саме тому вона не може обмежитися пізнанням самого 
лише механізму світу, що постає перед нами або відкривається в нас. 
В ідеї і за допомогою ідеї філософія прагне з’ясувати і обґрунтувати те 
світоспоглядання, початки котрого є в будь-якій людській душі і кот-
ре з необхідністю допускається релігійним і моральним життям люд-
ства. Таким чином, вважав мислитель, філософія як цілісний світо-
гляд є справою не лише людини, а людства.  

Поняття «ідеї» пронизує всю творчість П. Юркевича. Без ви-
знання ідеї, вважав він, жива і діяльна свідомість людини мала б де-
формоване уявлення про світ, тому що людський дух змушений був 
би розлучитися при цьому зі своїми естетичними, моральними і релі-
гійними прагненнями. Предмети пізнання нашого розуму – «ідеї» – 
визначають усю діяльність і творчість суб’єкта. Але «буття ідеї» – це 
не твердження, що ідея «існує» так, як «існують» матеріальні об’єкти. 
Ідея не є те саме, що всі предмети в світі. Ідея має буття ідеальне, вона 
не є щось субстанційне та реальне, а тільки мислиме. Вона – лише 
прообраз реальності. В ідеї ототожнюється мислення і буття. Сама 
ідея пізнається як основа, закон і норма явища. Ідея є те, чим предме-
ти повинні бути. Між ідеями та явищами, вважав П. Юркевич, стоять 
творча воля і люди. 

Юркевич визначав три сфери буття: царство ідей, або «вічної 
правди», – «ноуменальний світ»; царство розумних істот – реальний 
світ; царство примарного існування тілесності – феноменальний світ. 
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Між цими світами існує активна взаємодія, що й становить гармонію 
цілого світу.  

Свої ідеалістичні переконання П. Юркевич репрезентував у роз-
відках «Ідея», «Серце...», «Розум за вченням Платона...» та ін. При-
чому в текстах його праць завжди залишаються присутніми дві скла-
дові цих переконань – релігійна і філософська. Інколи вони стика-
ються, натякаючи на болісні колізії, що відбувалися в душі мислите-
ля, інколи – зливаються, неначе сповіщаючи про близьке розв’язання 
надзвичайно значимої для нього проблеми.  

Ідеалізм П. Юркевича (філософський) знаходить прояв у пріори-
тетах «філософії ідеї», анонсованої мислителем на перших сторінках 
праці «Ідея», у можливостях «ідеального споглядання», у витлума-
ченні явищ світу через ідею й за допомогою ідеї. Філософія, за 
П. Юркевичем, розглядає «явища світу як одкровення або втілення 
думки», для неї ідея є джерелом, основою, законом і типом дійсності, 
що являє себе, є зразком (ейдосом) речей і явищ, становлячи цю дій-
сність. 

Сама назва першої статті П. Юркевича – «Ідея» – є, на думку ба-
гатьох дослідників, свідченням платонічних засад його ідеалізму. І це 
цілком логічно, адже з часів заснування КДА в ній свідомо культиву-
вався смак до платонізму, підтримувався інтерес студентів до акаде-
мічної філософії. Для П. Юркевича платонізм, окрім всього іншого, 
був цікавим з огляду на досить органічне поєднання у ньому суто фі-
лософських і суто релігійних мотивів.  

До того ж багатовікова традиція академізму могла, на думку фі-
лософа, стати надійною противагою низці соціально-культурних тен-
денцій середини ХІХ ст. Насамперед, це сцієнтизація свідомості бі-
льшості освічених людей того часу, що підготувало ґрунт для швид-
кого поширення ідей позитивізму. Дана тенденція підкріплювалася 
спеціалізацією освіти; спеціалізовані навчальні заклади стали готува-
ти фахівців вузького профілю, орієнтуючись переважно на їх фахову 
поінформованість і мало опікуючись формуванням їх душі. Звідси – 
відомий за романом І. Тургенєва «Батьки і діти» сплеск атеїзму, нігі-
лізму, революційності і анархізму. У середині 50-х рр. ХІХ ст. проти 
збочень у бік спеціалізованої освіти активно виступив М. Пирогов. З 
його відомою статтею «Питання життя» (1855) П. Юркевич, звичай-
но, був ознайомлений. Тому цілком у дусі М. Пирогова він акцентує 
увагу на непересічній цінності пріоритетної культивації душі, або, 
словами М. Пирогова, – «внутрішньої людини». Саме платонізм, 
продовжуючи цю сократичну лінію, і був, на думку П. Юркевича, зда-
тний протистояти бездуховному матеріалізмові, який ігнорував гли-
бини внутрішнього світу людини.  
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Ідеалістично-платонічне світорозуміння, на переконання 
П. Юркевича, мало також подолати вузькі тогочасні уявлення про 
стандарти наукового пояснення явищ зовнішнього світу. Конкретні 
науки згідно із загальною спеціалізованою тенденцією все більше 
зосереджувалися на розв’язанні часткових питань. Ідеалом наукового 
пояснення було пояснення причинне. Явище вважалось зрозумілим 
науково, якщо була відкритою його причина. Але ж щойно відкрита 
причина, у свою чергу, має свої детермінанти... Чи може вважатись 
науковим пояснення, котре не враховує їх? Тому на противагу при-
чинному поясненню П. Юркевич обґрунтовує метафізичний принцип 
пояснення із сутності.  

За цим принципом об’єкти природничих наук, людина з тілом і 
душею вкорінені в єдиному духовному абсолюті, просякнутому ідеєю. 
П. Юркевич любив застерігати своїх слухачів від змішування абсолю-
тного знання зі знанням про абсолют. Перше неможливе; до другого 
ведуть три шляхи – сердечне релігійне почуття, добротний філософ-
ський роздум і містичне споглядання. Пояснення із сутності і є пояс-
ненням явищ із знань про абсолют. «Платон, – пише П. Юркевич, – 
мав підстави вважати, що те, що не просякнуте ідеєю, – як буття, що 
вічно розшаровується, не зімкнене, не зосереджене – не може мисли-
тись і пізнаватись, не виразимо словом, не піддається поясненню і 
визначенню. Кожне явище ми розбираємо і витлумачуємо як незна-
йому нам книгу. Якби зовнішні форми явища, як букви і слова книги, 
не містили у собі ніякого смислу, тобто не розташовувалися в поряд-
ку, згідному з ідеєю, то таке явище залишилося б у всіх відношеннях 
чужим нашій свідомості і знанню <...>. Древні були послідовними, 
коли вони необхідність, не визначену думкою і розумом, називали 
сліпою, тобто такою, в якій мислення не зуміє віднайтись, до якої 
воно не має доступу і яку не може воно залучити до свого світлого 
кола розуміння. Якщо ж, навпаки, необхідність, відповідальна за бу-
дову і хід явищ природи, так легко і зручно переводиться у світ думки, 
якщо вона піддається розумінню духом, то це доводить, що в ній ле-
жить начало не стороннє для духу, – начало, до якого він так само бли-
зький, як і до свого власного ідеального змісту. Ідея, як основа гармонії 
між мисленням і буттям, слугує необхідною передумовою будь-якої 
науки»7. Умови сутнісно поясненого явища, умови можливості знання 
«лежать в ідеї як єдності того, що пізнається, і того, хто пізнає». 

Розглядаючи ідею як умову мислення явищ та як умову буття ми-
слимого і того, хто мислить, П. Юркевич окрім гносеологічного та 

                                                           
7 Юркевич П. Д. Идея // Юркевич П. Д. Философские произведения. – М., 1990. – 
С. 16–17. 
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онтологічного аспектів ідеї звертає увагу на аспект аксіологічний. 
Ідея, єднаючи мислення і буття, одиницю і множину, конечність і не-
скінченість, сама є образом єдиного (абсолютного) сущого – блага. В 
цій іпостасі вона є божественною першопочатковою і вічною сутністю 
будь-якої феноменальної дійсності. З неї і має випливати наукове по-
яснення явищ. «Як сонце є причиною того, що ми бачимо, і того, що 
речі робляться видимими, так Благо подає пізнаваному істину, а пі-
знаючому – силу знання. І якщо подібне пізнається подібним, то бо-
жественне і розумне – ця вічна сутність і форма будь-якої дійсності – 
має бути однорідним, одноякісним з тими поняттями, в яких і за по-
середництвом яких ми пізнаємо оточуючу дійсність; або, божественне 
і розумне в космосі є ідея. В ідеї ми бачимо речі за їх справжньою на-
турою. Ідея є, так би мовити, справжнє місце речей і справжня річ»8. 

Але ідеалізм платонівського ґатунку, поважливо схвалений 
П. Юркевичем як філософом, не задовольняє його як віруючу люди-
ну. «Коли грецький філософ Платон вчив, що тіло людини створене з 
вічної матерії, яка не має нічого спільного з духом, то він таким чи-
ном допускав дуалізм метафізичний як у складі світу взагалі, так і у 
складі людини»9. Віруючий християнин не сприймає такого дуалізму 
хоча би з огляду на догмат воскресіння у плоті. Тому, наголошує 
П. Юркевич, «християнське світоспоглядання відкинуло цей метафі-
зичний дуалізм: матерію визнає воно витвором духу; себто вона має 
носити на собі сліди духовного начала, з якого виникла вона. В яви-
щах матеріальних ви бачите форму, законообразність, присутність 
мети та ідеї»10. 

Окрім метафізичного дуалізму, який прагне подолати в платоні-
змі П. Юркевич, йому не до вподоби також безособовість всезагальної 
ідеї, що несе божественну сутність. «<...> Ідея як загальна сутність, – 
пише філософ, – не пояснює можливості божественного промислу 
щодо одиничних речей і осіб <...>»11. Вол. Соловйов також помітив 
одну обставину, яка зумовлювала критичне ставлення його вчителя 
до великого грека: головний недолік платонізму – нездатність зрозу-
міти Бога як особистість, здатну тримати в полі зору мільярди індиві-
дів. Інша обставина, що призвела філософа до критичного переосми-
слення платонізму – деміургізм. Ідея бачиться у ньому як незмінний 
вид, як зразок, як ейдос. Але вона безсила та бездіяльна. Щоб пояс-
нити втілення ідей у матерію, Платон вводить бога – деміурга (реміс-
                                                           
8 Юркевич П. Д. Идея. – С. 25. 
9 Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе // Юркевич П. Д. Философские 
произведения. – М., 1990. – С. 114. 
10 Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе. – С. 114. 
11 Юркевич П. Д. Идея. – С. 28. 
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ника), котрий сполучає зразки з речовиною. Аристотель був першим, 
хто критикував Платона за його уявлення про ідеї як пасивні, бездія-
льні та відірвані від світу утвори. 

Враховуючи ці обставини, П. Юркевич опрацьовує платонізм у 
дусі особистісного (теїстичного) розуміння абсолюту. Саме на цьому 
шляху він прагне подолати опозицію релігійної і філософської (нау-
кової) складових свого світогляду. 

І все-таки не один лише платонізм визначав ідеалістичну пози-
цію П. Юркевича. Як уже зазначалося, велику засадничу роль в ідеа-
лізмі філософа відігравала релігійна складова. Текстуально ця обста-
вина найкраще помітна у статті «Серце...». Саме завдяки їй онтологі-
чні уявлення «Ідеї» про первинність ідеального щодо дійсності пере-
водяться в антропологічну площину. Людський мікрокосм має пер-
винною основою не розум, не душу, а серце як засадничий осередок 
душевного і тілесного життя. «Як сутність душі, так і її зв’язок з тілом 
має бути багатшою і багатоманітнішою, ніж зазвичай думають. Ця 
<...> думка про багатобічну, а не однобічну поєднаність душі з тілом 
міститься в біблейському вченні про серце як безпосередньому і най-
ближчому органі душевних діяльностей і станів. Тілесним органом 
душі може бути не що інше, як людське тіло. Оскільки серце з’єднує в 
собі всі сили цього тіла, то воно ж слугує найближчим органом життя 
душевного»12. Як бачимо, в антропологічному вимірі ідеалізм 
П. Юркевича набуває досить незвичного вигляду. Адже первинна ре-
алія – серце – цілком тілесний орган, виявляється, керує життям ду-
ші, поза просторового ідеального утвору. Схоже на матеріалізм. Але 
чи це справді так? 

Частково означена обставина пояснюється надзвичайно поваж-
ливим ставленням П. Юркевича до природничих наук. Свого часу він 
прискіпливо вивчав медицину з анатомією і фізіологією, психологію, 
фізику і математику тощо. Науковий стиль мислення не був для нього 
чимось чужим, навіть філософія, – наголошує мислитель, – має бути 
передовсім наукою. То ж цілком у дусі тогочасної фізіології і анатомії, 
для яких серце було центральним органом тіла, мислив і П. Юркевич. 
Тим більше, що дані цих наук щодо серця гармонійно єдналися з біб-
лійною традицією. 

Але справжнє пояснення вищезазначеній парадоксальній обста-
вині дає метафізика П. Юркевича. Матеріальна тілесність будь-якої 
речі, будь-якого органу людської істоти приховує духовну складову, 
отриману кожною молекулою, атомом, елементарною частинкою в 

                                                           
12 Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по учению 
слова Божия // Юркевич П. Д. Философские произведения. – М., 1990. – С. 78. 
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момент творення матерії Богом. Духовна складова (ідея) домінує в 
тілесних утворах, роблячи їх носіями Святого божественного духу. 
Цілком у дусі Ляйбніца П. Юркевич визнає, що цей дух може знахо-
дитися інколи у стані глибокого сну і ніколи не пробудитися, як це 
має місце у нижчих монад. В людині ж Святий дух пробуджується, 
спричиняючи різноманітні душевні рухи, обіймаючи нескінчену бе-
зодню задушевного і позасвідомого, вміщеного в невеликі просторові 
межі людського серця.  

Слід зазначити, що ідеалістична сердечна антропологія 
П. Юркевича, попри відому традицію кордоцентризму, насичена ори-
гінальними новаціями. Вона долає цілий ряд спекулятивно-
психологічних, антропологічних, гносеологічних моделей, виробле-
них в історії філософії. Назвемо деякі з них. По-перше, це – психоло-
гія стародавніх греків (того ж Платона), за якою сутністю людини є 
розум (гегемон щодо тіла, головна здатність душі). По-друге, – ан-
тропологія еллінізму, продовжена патристикою, де до опозиції «тіло 
– душа» приєднується дух. По-третє, антропогносеологія Нового часу 
з її раціоналізмом і зведенням людського буття до мислення, з одного 
боку, і емпіризмом з гіперболізацією відчуттів та досвіду – з іншого.  

Викладаючи власне розуміння сутності людини, П. Юркевич ви-
ходить із загальновживаної опозиції «серце – голова». За біблійною 
традицією, серце є хранителем і носієм усіх тілесних сил, тобто осер-
дям усього душевного і духовного життя. Воно – корінь як багатома-
нітних почуттів, хвилювань, страхів, пристрастей, моральних станів, 
так і пізнавальних дій душі. Голова (розум) – лише видима вершина 
айсберга духовної сутності серця. Вона є лише частиною (теоретич-
ною складовою) духу. Таким чином, людина складається не з душі і 
тіла як двох субстанційних частин, а із серця і розуму як двох душев-
но-тілесних сторін однієї конкретної сутності. Саме оця душевно-
тілесна сутність може бути і мислячою, і сердечною. 

Людське тіло (одухотворена матерія) є тілесним органом душі. 
Серце, як центр тіла, мислиться П. Юркевичем як найближчий орган 
душевного життя, в тому числі і розумового. Мозок – лише один із 
органів тіла, який підтримується серцем і відповідає за внесення в 
душу зовнішніх впливів. Зв’язок між ним та душею не є причинним, 
оскільки душа не має просторових вимірів, на які вона б отримувала 
поштовхи від просторових рухів мозку. Вони можуть взаємодіяти 
лише ідеально. Наші думки, слова і діла не спричинюються цими 
взаємодіями, вони – не образи зовнішніх впливів, що йдуть від речей, 
а образи і вирази загального почуття душі, породження нашого за-
душевного сердечного настрою. 
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«Звичайно, – пише П. Юркевич, – у повсякденному житті, запо-
вненому плинними турботами, ми надто мало звертаємо увагу на цю 
задушевну сторону в наших думках і вчинках. Проте залишається 
справедливим, що все, що потрапляє в душу із-зовні, при посередни-
цтві органів почуттів і мозку, перероблюється, змінюється і отримує 
свою останню і конечну якість за особливим, конкретно визначеним 
сердечним настроєм душі, і навпаки, ніякі впливи і збудження, що 
йдуть від зовнішнього світу, не можуть викликати в душі уявлень або 
відчуттів, якщо останні несумісні з сердечним настроєм людини»13. 
Серце визначає, що є достойним нашого знання. «<...> Ми маємо 
знати лише те, що гідне нашої моральної і богоподібної істоти. Древо 
пізнання не є древом життя, а для духу його життя уявляється чимось 
більш дорогоцінним, ніж його знання»14. 

Нам ніколи не перевести в чітке знання ті порухи радості і скор-
боти, страху і надії, відчуття добра і любові, які так безпосередньо 
змінюють биття нашого серця. Коли ми насолоджуємося споглядан-
ням краси в природі або в мистецтві, коли нас зачіпають задушевні 
звуки музики, коли ми дивуємося величі героїчного вчинку, то всі ці 
стани більшого чи меншого натхнення миттєво відображаються (від-
биваються) серцем, причому з такою самобутністю і незалежністю від 
нашого звичайного потоку душевних станів, що мистецтво буде вічно 
повторювати справедливі скарги на недостатність засобів для виразу і 
зображення цих сердечних порухів. У серці людини лежить основа 
того, що її уявлення, почуття і вчинки отримують особливість, в якій 
виражається її душа і конкретна людська особистість. 

Християнські аскети часто докоряли розумові за повільність. Се-
рце ж характеризується безпосередніми і раптовими одкровеннями 
істини. Тому саме в ньому, наголошує П. Юркевич, треба шукати тає-
мницю розуміння. Розум вираховує, серце розуміє. Щоб знане зрозу-
міти, світло знання має стати теплим, зробитися теплотою – життям 
духу. А для цього воно має проникнути до серця, увійти в цілісний 
настрій душі, проникнути в контекст ідеї. «Так, якщо істина падає 
нам на серце, то вона стає нашим благом, нашим внутрішнім скар-
бом. Лише за цей скарб, а не за відсторонену думку людина може 
вступити у боротьбу з обставинами і людьми; лише для серця можли-
вий героїчний вчинок і самозречення»15. 

Академічна корпоративність змушує вченого пов’язати біблійне 
вчення про серце, за яким останнє є прихованим, але основним жит-

                                                           
13 Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека... – С.81–82. 
14 Там само – С. 84. 
15 Там само – С. 85. 
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тям духу, з християнським началом моральності і цим самим 
з’ясувати значення цієї моральності для потреб практичної філософії. 
Він виступає за гармонійне відношення між знанням і вірою і споді-
вається, що саме у вченні про серце закладено основи релігійної сві-
домості людства.  

П. Юркевич вважав, що людині притаманний так званий етико-
естетичний погляд на світ, який безпосередньо виникає з природи 
серця. Більш детально про це йдеться у його працях «Із науки про 
людський дух» і «Мир з ближніми, як умова християнського співжит-
тя». 

Історія людства, вважав мислитель, починається безпосередньо 
життям особи в спільності – в племені, роді; її моральність – автори-
тет старших. Не за себе, а за своє плем’я вона радіє і вболіває: спільне 
благо так близьке її серцю, що вона довго не може виділити з цієї ідеї 
думку про свою окрему користь. Навіть у предмета неживої природи 
вкладає людина свою душу, одухотворюючи їх: «Живі потреби серця, 
що любить, що не охололо від досвіду, змушують людину бачити і 
любити життя навіть там, де досвідчений розум не бачить нічого жи-
вого й одушевленого. Людина починає свій моральний розвиток з 
порухів серця, яке бажало б усюди бачити добро, щастя, солодку гру 
життя, усюди хотіло б зустрічати істоти, які радіють, гріють одна одну 
теплотою любові, які пов’язані між собою приязню та взаємним спів-
чуттям. Тільки в цій формі здійсненого загального щастя вона уяв-
ляє собі світ, гідний існування»16. 

Моральні ідеї найвизначнішого представника КДА сучасні й ак-
туальні, особливо коли йдеться про моральне ставлення до природи, 
інших людей. Він вірить, що егоїстичні прагнення не вичерпують усіх 
душевних прагнень; вони не можуть взяти гору. Людина завжди за-
лишатиметься людиною, завжди визнаватиме право живих істот на 
життя, виявляючи інтерес до їхньої долі, викликаючи в серці співчут-
тя, співпричетність і любов.  

Окрім антропологічних сюжетів публікація «Серце...» містить ба-
гато інших тем, зокрема гносеологічних, які вчений детально розроб-
ляв у своїх творах московського періоду. Згадаємо, що одним із шля-
хів пізнання абсолюту філософ вважав містичне споглядання. Як сві-
дчить історія філософії, містицизм узагалі дуже тісно пов’язаний з 
кордоцентризмом, про що свідчить історія філософії. П. Юркевич не 
цурався містицизму, хоча і розумів його обмеженості. Поважливо 
ставлячись до наукового пізнання, він вбачав у науковому емпіризмі 
антипод містицизмові, його протилежність і межу. Зазначимо, що 

                                                           
16 Юркевич П. Д. Из науки о человеческом духе. – С.181. 
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філософ також бачив межі емпіризму, протиставляючи йому плато-
нічну позицію з притаманними їй містичними мотивами, які особли-
во буйно розквітли у перші віки нової ери.  

Опозиціювання платонізму (з містикою) та емпіризму (з сучас-
ною філософською наукою) стала ще однією значимою для 
П. Юркевича проблемою. З одного боку, вона певною мірою повто-
рювала вже згадувану суперечність «віра – знання», а з другого – від-
кривала новий пласт світоглядних уподобань мислителя. П. Юркевич 
добре розумів, що після І. Канта емпіризм значно оновився, він став 
більш співзвучним конкретним наукам. Кенігсберзький філософ по-
долав наївні емпіристські концепції, за якими об’єкти наукового пі-
знання безпосередньо віддзеркалюються у свідомості. П. Юркевич, 
котрий гостро критикував сучасних йому психофізіологів саме за іг-
норування ними суб’єктивних передумов пізнання, з симпатією ста-
вився до кантівського трактування досвіду. Водночас він розумів, що 
кантівський критицизм втілює загрозу такого всебічного і погрожую-
чого скептицизму, «який, руйнуючи науку, має, щоби бути у згоді з 
собою, сумніватися і у тому, що він руйнує науку, і таким чином без-
вихідно вертітися у нісенітному колі, заперечуючи власні положен-
ня»17. Розуміючи плюси і мінуси кантіанського емпіризму, 
П. Юркевич зіставляє його з платонізмом як доктриною і компенсує її 
недоліки.  

Кантіанська гносеологія поєднує істину знання з ознаками все 
загальності і необхідності. Носієм цих якостей є розум у формі розсу-
дку, який впізнає всезагальне і необхідне у світі речей самих по собі. 
Тобто істина переноситься із зовнішнього світу у пізнаючий суб’єкт на 
основі розуму та його апріорних форм (простір, час, категорії), які 
утворюють прірву між світом «речей у собі» та суб’єктом. Світ буття у 
Канта існує «без вісті про нього. Що він таке, чому він є і для чого, 
цього ми пізнати не можемо, і платонічна наука про сутність, основу і 
мету речей є неможливою»18. 

Усвідомлюючи неможливість зістикувати кантівську гносеологію 
з платонізмом, П. Юркевич прагне зняти їх опозицію, виходячи з 
близького йому платонізму. І тут знову стає у пригоді його власне 
вчення про ідею. На переконання мислителя, ідея, або істинно-суще, 
є незалежною від пізнавальних можливостей людини. Але, на відміну 
від «речі у собі», вона відкривається людському серцю. Ідея «не ви-
никає, не зникає, вона є вічною істиною»19. Спрямовані на неї натяки 
                                                           
17 Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта // Юрке-
вич П. Д. Философские произведения. – М., 1990. – С. 467. 
18 Там само. – С. 500. 
19 Там само. – С. 477. 
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серця можуть сприйнятися душею і розумом. Тоді людина матиме 
знання про цю вічну сутність. Той, хто пізнає, мусить «відмежуватися 
від усіх феноменальних станів мислення, від звичок суб’єкта, від його 
власної досвідченості, від різного ступеня напруги при роздумі і т. п. і 
дивитися тільки на те, що має бути мислимим про предмет. Цей ідеа-
льний пункт, до якого суб’єкт прагне піднятися на підставі і з кола 
своїх власних досвідів, є істина, є ідея. Вона існує для загального ро-
зуму»20. 

Інтенцію щодо предмета (ідеї), який пізнається, задає серце, від-
чуваючи безпосередньо. Далі, за П. Юркевичем, починає діяти про-
цедура епохе (переосмислення), описана вище з разючою точністю, 
котра здивувала б навіть батька феноменології Е. Гуссерля, тобто 
йдеться про розумове споглядання предмета. Бо «розум чи в дійснос-
ті, чи за своїми тенденціями є спогляданням метафізичної істини, 
спогляданням ідей»21. 

Гносеологія П. Юркевича виходить і на логічну проблематику 
(поняття, судження, силогізм). Саме в них, вважає вчений, оформ-
люються знання про ідею. Як бачимо, і тут київський мислитель ви-
ходить з Платона. 

Насамперед професор підкреслює, що необхідно відрізняти логі-
чну правильність думок від їх істинності. Недосконалість та обмеже-
ність розуму є причиною існування нетотожного відношення між 
правильністю та істинністю думок. На переконання П. Юркевича, 
розум є розумінням або знанням істини, а правильність думок – без-
посередньою їх істинністю. Правильність думок виражається у таких 
формах мислення як поняття, судження та силогізм, а також у зако-
нах логіки.  

У формі поняття ідея розкривається не просто як узагальнення 
властивостей однойменних речей. У понятті ми мислимо щось, ідею 
чого маємо, і яка є єдина, тотожна з собою і загальна сутність. «Візь-
міть чіткіше уявлення і поняття. Перше змінне <...>, останнє незмін-
не <...>, однакове для всіх розумів; перше є фактом в особистій свідо-
мості, останнє – непорушний і вірний самому собі зразок. Перше на-
лежить індивідуальному мисленню, друге – всезагальному розумові; 
дійсність першого залежить від станів суб’єкта, дійсність другого по-
лягає у ньому самому, тобто в його мислимості»22. 

У формі судження ідея (з грецьк. ейдос – вид) виступає предика-
том суб’єкта (речі). Судження репрезентує знання про річ у тій мірі, в 

                                                           
20 Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта. – С. 479. 
21 Там само. – С. 479. 
22 Там само. – С. 477. 
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якій остання є причетною до виду (ідеї). «Суб’єкт мислиться і є лише 
через посередництво предиката. Сутність кожної речі полягає у тих 
ідеях або предикатах, до яких вона причетна. Поза ними суб’єкт є 
апейроном і меоном»23. 

Переходячи до розгляду такої форми мислення, як силогізм, 
П. Юркевич вказує, що він є формою здорового глузду, а не спекуля-
тивного мислення. За своєю першопочатковою формою силогізм 
об’єднує поняття, і він є такою формою мислення, внаслідок якої ми 
отримуємо нові знання. «<...> Силогізм вимагає підводити нижче 
поняття під вище, натомість спекулятивний метод передбачає безпо-
середній розвиток понять до тих форм, які дані на речах або в речах і 
чиє фактичне існування буде таким чином перетворене на розумне; 
або те, що є, буде поясненим через те, що має бути згідно з вимогою 
ідеї»24. Філософ вважає, що силогістика – метода розсудку, але не ро-
зуму. Саме розсудок став господарювати в науці, коли було забуте 
Платонове вчення про розум як про всезагальну і першопочаткову 
істину. 

П. Юркевич вважав, що «розумове спрямування новітніх часів 
особливо глибоко характеризується тим, що філософія цього часу по-
чала свій розвиток не визнанням істини чистого розуму, але крити-
кою чистого розуму»25.  

На закінчення наведемо відоме зіставлення П. Юркевичем двох 
яскравих позицій, одна з яких уособлювала чистий розум, а друга – 
його критику.  

«Платон. Тільки невидима надчуттєва сутність речі пізнавана. 
Кант. Тільки видиме, чуттєве явище пізнаване. 
Платон. Поле досвіду є царина тіней та мрій; лише прагнення 

розуму у світ надчуттєвий є устремління до світла знань. 
Кант. Ринути розумом у світ надчуттєвий – значить прагнути в 

царину тіней та мрій, а діяльність у сфері досвіду є прагнення до світ-
ла знань. 

Платон. Дійсне пізнання ми маємо, коли рухаємось думкою від 
ідеї через ідеї до ідеї.  

Кант. Дійсне пізнання ми маємо, коли рухаємось думкою від по-
глядів через погляди до поглядів. 

Платон. Пізнання сутності людського духу, його безсмертя і ви-
щого призначення заслуговує насамперед на назву науки: це цар-
наука. 
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24 Там само. – С. 481. 
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Кант. Це не наука, а формальна дисципліна, що застерігає від 
безплідних спроб стверджувати щось про сутність людської душі.  

Платон. Пізнання істини можливе для чистого розуму.  
Кант. Пізнання істини неможливе ані для чистого розуму, ані 

для розуму, збагаченого досвідами. Правда, що в останньому випадку 
пізнання можливе; але це буде не пізнання істини, але пізнання зага-
льноприйняте»26. 

Хоча П. Юркевичу і не вдалося логічно і коректно синтезувати 
позиції Платона і Канта, їх протиставлення, осмислене філософом і 
асимільоване його гносеологією, дало змогу останній піднестися на 
якісно новий рівень. Можна без перебільшення стверджувати, що 
пронесена П. Юркевичем через усе життя, можливо і не розв’язна, 
опозиція віри і розуму, платонізму і сцієнтизму постійно тримала фі-
лософа в отому стані філео, перебування в якому тільки й здатне зу-
мовити якісь позитивні теоретичні надбання, а їх у мислителя було 
досить багато. 

                                                           
26 Юркевич П. Д. Разум по учению Платона и опыт по учению Канта. – С. 496. 
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П Е Т Р А  Л І Н И Ц Ь К О Г О  

Сьогодні все більше і більше повертається до нас чимало забутих 
видатних імен вітчизняної духовної культури. Однією з таких неспра-
ведливо забутих постатей в історії духовної культури України другої 
половини XIX – початку XX ст. є заслужений ординарний професор 
Київської духовної академії (КДА), доктор богослов’я Петро Іванович 
Ліницький (1839–1906). 

Петро Ліницький народився 23 листопада (5 грудня) 1839 р. у мі-
сті Лебедині Харківської губернії у сім’ї священика, закінчив Охтир-
ське духовне училище та Харківську духовну семінарію, магістр XXII 
курсу (1861–65) Київської духовної академії, після закінчення якої з 
1865 р. – викладач філософських наук в КДА, з 1867 р. – бакалавр фі-
лософії, з 1869 р. – доцент філософії, з 1871 р. – екстраординарний, а з 
1876 р. – ординарний професор філософії, і нарешті з 1890 р. – за-
служений ординарний професор філософії КДА. Він був одним із 
останніх слухачів лекцій П. Юркевича у стінах КДА. Як відомо, восени 
1861 р. Юркевич від’їздить до Москви, тому Ліницький слухав його 
лекції не більше як протягом двох (вересень – жовтень) місяців 1861 р.  

Отже, протягом більш ніж сорока років ця талановита людина 
несла філософську культуру в ряди студентства КДА. Тобто, згодом 
після від’їзду П. Юркевича до Москви, саме П. Ліницький зміг нале-
жним чином забезпечити традиційно високий рівень викладання фі-
лософських дисциплін у КДА. Майже двадцять років він обіймав ка-
федру історії філософії (з 1869 р.), а з 1887 р. – кафедру логіки та ме-
тафізики. В окремі роки за дорученням Ради академії читав логіку, 
педагогіку, патристику та метафізику. Одночасно з викладацькою 
діяльністю тривала і науково-теоретична діяльність академічного 
вченого. Зокрема, у 1874 р. його праця «Огляд філософських вчень» 
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за рішенням навчального комітету Св. Синоду була удостоєна Ма-
кар’євської премії та рекомендована як навчальний посібник для всіх 
духовних семінарій Російської імперії. Обидві дисертації вченого яв-
ляли собою самостійне дослідження у галузі історії філософії: магіс-
терською дисертацією послугував курсовий твір, який мав назву «Різ-
номанітні напрямки німецької післягегелівської філософії у їх відно-
шенні до релігії», де автор розглядав погляди Ф. Шеллінга, К. Краузе, 
Д. Штрауса, Л. Фейєрбаха. Докторська дисертація «Вчення Платона 
про Божество» стала для філософа справжньою підвалиною його тео-
ретичних побудов.  

За своєю суспільно-політичною орієнтацією П. Ліницький нале-
жав до консервативно-ліберального крила тогочасної інтелігенції, як, 
до речі, і П. Юркевич. Надзвичайна лояльність київського мислителя 
до існуючого режиму, поміркованість поглядів були належним чином 
відзначені урядом. Він був Дійсним Статським Радником та кавале-
ром Святого Володимира III-го та IV-го ступенів, Святої Анни II-го та 
III-го ступенів, Святого Станіслава II-го та III-го ступенів, був нагоро-
джений знаком відзнаки за 40 років бездоганної служби 1. 

Що ми знаємо про П. Ліницького як про особистість? Яким він 
був? Сучасники згадують про нього як про людину замкнену та нелю-
диму, нестерпну до фамільярності. Філософ високо цінував дистан-
ційність у спілкуванні та вмів її підтримувати, а своє духовне єство 
розкривав лише вузькому колові найближчих друзів. Він був ворогом 
будь-якої примарності та облудності, котрі прикриваються та хова-
ються за реальністю. Тому девізом його життя були слова: «Бути, а не 
видаватися!». І цьому девізові київський філософ слідував все своє 
життя. Це був справжній філософський відлюдник, котрий ніколи не 
виїздив практично за межі міста Києва, а стан духовного усамітнення 
був найхарактернішою рисою його індивідуальності.  

П. Ліницький ніколи не брав участі в діяльності будь-яких полі-
тичних партій, завжди засуджував терор і насильство, а його думки 
щодо революційного процесу були просякнуті глибоким скептициз-
мом. Але бути в стороні від суспільно-політичної активності зовсім не 
означало опинитись на будь-якому протилежному полюсі цієї актив-
ності. Спектр можливостей при такому усамітненні лишався достат-
ньо різноманітним, і одним із них – було життя приватної особи, яка 
зберігала свою незалежність і при цьому аж ніяк не намагалась про-
тиставляти або нав’язувати свій філософський стиль життя іншим 

                                                           
1 Формулярный список о службе заслуженного ординарного профессора КДА Дей-
ствительного Статского Советника Петра Ивановича Линицкого // ЦДІА України 
в м. Києві. – Ф. 711. – Оп. 1.– Од. зб. 10931.  
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особам. Бажання зберегти цей стиль життя загострювався тільки тоді, 
коли таке світосприйняття вимагало вже захисту. А із плинністю часу 
цей захист ставав все більш нездійсненною потребою. Йдеться про 
останні роки життя київського філософа, які припали саме на період 
поразок царської Росії у російсько-японській війні 1904–1905 рр. та на 
революційні події 1905 року. Ці події настільки збентежили душу фі-
лософа, – а він до останнього моменту вірив у перемогу Росії у війни 
та загалом у велике майбутнє своєї вітчизни, підкреслюючи, що «<...> 
для нас все у майбутньому; ми повинні очікувати для себе у майбут-
ньому незрівнянно більше, ніж маємо у минулому»2, – що настало 
глибоко розчарування. З цього моменту мислитель з великим зане-
покоєнням дивився у майбутнє своєї вітчизни. 

У січні 1906 р. П. Ліницький виступив проти участі студентів ака-
демії у революційних акціях. Це викликало серйозні непорозуміння, 
суперечки зі студентами. Між педагогом і його учнями виникла стіна 
відчуження. Для Ліницького це була величезна душевна травма, яка, 
можливо, й стала причиною його тяжкого захворювання. На Велик-
день він зліг остаточно і більше вже не піднявся до самої смерті. По-
мер П. Ліницький 12 (26) червня 1906 р. і за його заповітом похова-
ний у Києві на кладовищі Флорівського монастиря на Замковій горі. 

Мислитель вболівав, що ті культурні цінності, котрі створювали-
ся виключно талановитими індивідуальностями (у цьому питання 
П. Ліницький погоджувався з Ніцше) не були б знищені і загублені 
розлютованим натовпом, який ніколи не буде в змозі у своїй перева-
жній більшості піднестися і осягнути у всій достеменній глибині фі-
лософію Гегеля, трагедії Шекспіра, симфонії Бетховена. Тому 
П. Ліницький виступав проти демократичних перетворень у суспільс-
тві, проти парламентаризму, і вважав, що чисто механічним шляхом, 
тобто шляхом підрахунку голосів, неможливо вирішити суспільні 
проблеми, бо істина, на думку філософа, ніколи не була на стороні 
більшості. 

Загалом філософський спадок академічного вченого складає біля 
двадцяти фундаментальних праць та велику кількість статей, що про-
тягом майже сорока років постійно друкувались в офіційному акаде-
мічному часопису «Труди КДА» та в богословсько-філософському 
часопису «Віра і розум», який видавався при Харківській духовній 
семінарії. Існують також критичні статті німецькою та французькою 
мовами. Неодноразово П. Ліницький виступав також з рефератами, 
доповідями, повідомленнями з проблем мистецтва, літературознавс-

                                                           
2 Линицкий П. И. Положение и нужды нашего духовного, преимущественно выс-
шего образования // Вера и разум. – Харьков, 1897. – Т. II. – Ч. 2. – С. 368.  
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тва, філософії релігії в Церковно-історичному та археологічному то-
варистві при КДА та друкувався на шпальтах органу товариства «Чи-
тання у церковно-історичному та археологічному товаристві при ім-
ператорській КДА». Однією з заповітних мрій вченого було бажання 
відкрити філософський журнал, який би давав можливість висвітлю-
вати найактуальніші проблеми філософського світогляду та філософ-
ського осмислення тогочасної дійсності. 

П. Ліницькому належить також ціла низка праць та статей з про-
блем історії філософії, гносеології, релігії, етики, естетики, літерату-
рознавства. Взагалі він належав до тих мислителів, які, зупинившись 
на певній точці зору, дотримуються та обстоюють її протягом всього 
життя: вже у студентські роки шляхом напруженої праці він вибрав 
той філософський напрям, який розробляв протягом всього свого по-
дальшого життя. Насамперед вражає високий професіоналізм і нау-
кова сумлінність цієї талановитої людини. У біографії київського фі-
лософа марно шукати якихось зовні ефектних подій. Сенс життя ста-
новила робота, якій служив він вірно й віддано. Навіть у період кані-
кул вчений ніколи не відпочивав, а у свій вільний час перероблював 
власний курс з історії філософії та метафізики. 

Підкреслимо, що у творчому доробку П. Ліницького чільне місце 
посідали ті проблеми, які хвилювали філософську громадськість 
України та загалом Російської імперії того часу. Насамперед, про міс-
це і роль філософії у духовному житті людини та суспільства; намір 
виправдати філософію та укорінити її фундаментальні постулати у 
зв’язку із розповсюдженням як у Європі, так і в Росії та Україні вуль-
гарного матеріалізму та позитивізму; це питання про співвідношення 
віри та знання – одне з провідних питань у побудові власної філософ-
ської системи; це захоплення німецькою філософією, насамперед 
творче осмислення кантівських філософських принципів на основі 
православно-християнської традиції.  

Як зазначає його колега по академії професор Ф. Тітов, П. Ліниць-
кий формувався як філософ під впливом «славетних традицій філо-
софської школи І. Скворцова та П. Авсенєва»3 і був одним із останніх 
слухачів лекцій П. Юркевича в КДА. Він запозичив у своїх вчителів 
надзвичайну енциклопедичність філософських знань. Серед мисли-
телів «київського кола», що чинили певний опосередкований вплив 
на формування філософських поглядів П. Ліницького, були і архім. 
Інокентій (І. Борисов), і Ор. Новицький. Мова йде про формування у 
мислителя погляду на вітчизняну філософію як синтез найкращої 

                                                           
3 Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні кінця XVI – початку XIX ст. – К., 
1924. – С. 374. 
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світоглядної спадщини людства, що було характерним для філософ-
ських поглядів П. Юркевича, Ор. Новицького, С. Гогоцького та ін. 

З тих лапідарних оцінок, котрі давали сучасники щодо богослов-
сько-філософської системи П. Ліницького, стає зрозумілим, що його 
вважали представником богословського раціоналізму чи умоглядного 
богослов’я. Про це свідчить аналіз теїстичної системи мислителя, 
який був даний професором академії Д. Богдашевським. Останній 
назвав філософську систему П. Ліницького «здоровою метафізикою», 
вважаючи, що єдність віри та знання досягалась київським філосо-
фом за допомогою звернення до «умоглядного богослов’я, де релігій-
ні уявлення пояснюються раціональним шляхом, або зводяться до 
основних понять розуму»4. Це не завадило Д. Богдашевському високо 
оцінити творчий спадок Ліницького, вказуючи, що він «досить гли-
бокий та самобутній мислитель»5, праці якого «сприяють створенню 
істинно-християнського світорозуміння та загалом християнської фі-
лософії, і, тим самим, підривають підвалини для будь-яких хибних 
міркувань»6. Аналогічні думки з усією обережністю та делікатністю 
мови некрологу висловить пізніше професор академії П. Кудрявцев. 
Він наголосить на тому, що «непохитна віра в буття Абсолютного Ду-
ху та в безсмертя людської душі збуджували П. Ліницького нерідко 
звертатись до вияснення питання про співвідношення віри та знання 
і до розкриття умоглядних підвалин християнського богослов’я»7. І 
далі підкреслить, що «методологічні положення умоглядного бого-
слов’я не завадять християнському богослов’ю, оскільки зміст христи-
янської віри знаходиться в гармонії з апріорними началами розуму»8. 

Відтворюючи систему філософських поглядів П. Ліницького, до-
речно звернути увагу на ту обставину, що творча діяльність київсько-
го вченого була підпорядкована викладацькій роботі у вищому духо-
вному закладі, тому більшість опублікованих праць П. Ліницького – 
це відбиток його академічних лекцій, котрі адресувались насамперед 
студентам. Певною мірою це ускладнює визначення філософських 
орієнтацій П. Ліницького, хоча рівень філософування, звичайно, та-
кож залежав і від самої особистості. 

На зламі XIX – початку XX ст. у вітчизняній духовно-академічній 
філософії склався певний спектр різноманітних підходів щодо 

                                                           
4 Богдашевський Д. И. Здравая метафизика // Труды КДА. – К.,1894. – Т. II. – 
Кн. 5. – С. 126–127.  
5 Там само. – С. 138. 
6 Там само. – С. 125. 
7 Кудрявцев П. П. Профессор Петр Иванович Линицкий. Некролог // Труды КДА. 
– К., 1906. – Т. II. – Кн. 6. – С. 759.  
8 Там само. – С. 760.  



Н. Г. Мозгова 

 

 

42 

розв’язання філософських проблем. А саме: від повного ігнорування 
філософії шляхом її ототожнення з наукою у позитивізмі до надання 
їй статусу самостійної і самодостатньої духовної діяльності, спрямо-
ваної на осягнення смисложиттєвих проблем людського буття. Цей 
підхід найчастіше носив релігійно-теїстичний окрас та був чи не най-
поширенішим у вітчизняній духовно-академічній філософії тогоден-
ня. Якраз до релігійно-теїстичного напрямку академічної філософії й 
належить творчий доробок П. Ліницького. Разом з тим, тенденціями, 
що об’єднували ці різні позиції, були: взаємозв’язок духовно-акаде-
мічної філософської думки з основними напрямками західноєвро-
пейської філософії тогодення; зосередження уваги на дослідженні 
проблем гносеології та логіки; спроби розв’язання суто філософських 
проблем з огляду на визначення місця та ролі філософії в загальному 
контексті культури. Під впливом окреслених тенденцій сформувалась 
певна закономірність, згідно з якою для духовно-академічної філосо-
фії другої половини XIX – початку XX ст. було притаманне своєрідне 
засвоєння та переосмислення здобутків німецького ідеалізму через 
призму християнської духовної традиції. Ця закономірність проявля-
ється і у творчості П. Ліницького. Йдеться насамперед про вплив та 
творче осмислення кантівських філософських принципів, які транс-
формуються та набирають самобутності у творчому спадку мислителя 
завдяки своєрідному синтезу з теїзмом. Можна стверджувати, що са-
ме уважне ставлення до проблеми пізнання та його теорії (гносеоло-
гії) свідчить про оригінальність теософської позиції як загалом пред-
ставників «київської теїстичної школи», так і П. Ліницького зокрема. 
Всі вони певним чином відтворюють на новому історичному ґрунті 
уподобання християнському гностицизму перших віків нової ери. 

Творчість П. Ліницького досить багатогранна, її важко підвести 
під якесь одне усталене визначення. Якщо брати до уваги царину ме-
тафізики, то тут філософ прагнув з’ясувати насамперед питання про 
сутність буття взагалі, про його відношення до мислення, природи до 
духу, про форми й методи пізнавальної діяльності, про співвідношен-
ня ролі чуттів та розуму в процесі пізнання (див. його праці: «Про 
форми і закони мислення», 1895; «Про необхідність метафізики», 
1897; «Основні питання філософії. Досвід систематичного викладу 
філософії», 1901; та ін.). 

З усіх понять, котрі мають універсальне значення, найбільш про-
стим, а тому і вихідним, на думку київського мислителя, слід визнати 
поняття «буття». Як поняття причини, так і поняття буття притаман-
ні всім мовам і завжди широко використовувались. Але з логічного 
погляду поняття буття більш первинне, ніж поняття причинності, 
оскільки останнє означає зв’язок, відношення в тому, що вже існує. 
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Отже, необхідно спочатку дещо мати як вже існуюче, щоб стала мож-
ливою думка про причинність. Тому-то думка про буття і є предметом 
філософського дослідження, основним, (першопочатковим) питан-
ням філософії. 

Загальновідомо, що речі походять одна від одної, тобто мають 
буття не власне, а запозичене. Це наводить на думку, що має існувати 
дещо таке, що має своє власне, незапозичене буття, тобто існує в собі і 
через себе, а не через щось інше. Тоді виявляється, що є два види бут-
тя: одне незалежне, первинне; а друге – залежне. В першому містить-
ся сутність, інакше – підстава другого, а це друге у відношенні до 
першого є його явищем (буття феноменальне). Беручи ж до уваги іс-
нуючий всюди зв’язок між речами, неможливо не прийти до виснов-
ку про те, що єдність, котра проявляє себе скрізь як цілісний світ, є 
властивістю первинного буття: через свою єдність це буття поєднує 
всі інші зчинені ним речі. А оскільки первинне буття – єдність, то во-
но має бути і незмінним, тобто завжди залишатись одним і тим, не 
стаючи ні чим іншим, бо інакше воно не відрізнялося б від зчиненого 
ним плинного буття: «Таким чином, – підсумовує філософ, – з дум-
кою про буття пов’язані такі припущення: є буття основне, первинне, 
і буття вторинне, залежне від першого; буття, в якому міститься сут-
ність всього, і буття феноменальне. Ознаки буття основного і сутніс-
ного: єдність і незмінність»9. 

У зв’язку з цим виникає слушне запитання, що, за П. Ліницьким, 
є «основним питанням філософії», що саме з усієї даної дійсності, з 
усього, що ми знаємо, слід визнати первинним і основним буттям, 
інакше, – єдністю, тотожною і незмінною сутністю речей? Філософія 
на це питання дає дві протилежні відповіді: за першою, сутністю ре-
чей є матерія; за другою ж, не матерія, а дух є буттям основним, пер-
шопочатковим та найбільш сутнісним. Відповідно до цього існують і 
два напрями філософії: матеріалістичний і спіритуалістичний.  

На думку вченого, основний принцип матеріалізму (матерія ста-
новить сутність речей) можна було б прийняти лише за умови повно-
го віднесення до матерії наведених вище ознак сутнісного, основного 
буття – єдності та незмінності 10. Чи ж є матерія началом єдиним та 
незмінним? Відповідаючи на це питання, філософ перш за все вказує 
на докорінні відмінності неорганічної та органічної матерії. Вони на-
стільки суттєві, що не дають змоги говорити про єдності матерії. І тоді 
матеріалізму залишається одне з двох: або визнати існування двох 

                                                           
9 Линицкий П. И. Основные вопросы философии. Опыт систематического изло-
жения философии. – К., 1901. – С. 11.  
10 Див.: там само. 
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принципово різних видів матерії: неорганічної і органічної, і в цьому 
випадку не можна вже говорити про матерію як про єднісну сутність 
речей; або ж основну властивість органічної матерії – життя – слід 
визнати притаманною деякою мірою і матерії неорганічній 11. 

Матеріалізм, розмірковує П. Ліницький, розуміє матерію як су-
купність рухомих частинок, котрим може бути притаманна суто зов-
нішня змінність, яка полягає в переміщенні, зміні свого положення. 
Якщо ж припустити існування в частинках матерії деякої подібності 
чутливості, то цим самим припускається уже сторона суб’єктивна в 
матерії – елемент духовності. Оскільки ця сторона, певно, має бути 
визнана більш важливою порівняно із зовнішнім існуванням матерії, 
то ясно, що за вихідний пункт у вирішенні питання про сутність речей 
слід брати не їх зовнішнє буття (що полягає в русі), а «внутрішнє бут-
тя духу, що їх споглядає, і в якому основна властивість органічної ма-
терії визнана тепер докорінною рисою буття речей, і яка є найбільш 
розвинутою і досконалою»12. Саме такий метод дослідження і вирі-
шення питання про сутність речей застосовує спіритуалізм. 

Останній виходить з того, що цей принцип більшою мірою стосу-
ється внутрішньої сутності духу, ніж зовнішньої, матеріальної дійсно-
сті. Тому-то спіритуалізм і визнає сутністю речей дух; матерію ж він 
вважає буттям феноменальним, несуттєвим. 

З погляду представників спіритуалізму, єдність матеріальної речі 
є уявною, позірною, а не дійсною, – припустимою, а не суть даною. Бо 
єдність є властивістю не матеріального, а духовного буття. Дух наш 
усвідомлює себе цілісним просто і безпосередньо (єдність свідомості, 
нашого «Я»). Незмінність також є рисою, що характеризує буття духу, 
бо незмінність є не що інше, як безперервно існуюча єдність (тотож-
ність свідомості, «Я»). «Спіритуалістичне мислення, – підсумовує фі-
лософ, – є більш змістовним та складним. Саме по собі поняття про 
дух допускає більшу різноманітність визначень; і більш того, для спі-
ритуалізму найважливішим завданням є висвітлення буття матерії і 
відношення її до духу <...>»13. 

За П. Ліницьким, позитивним вченням слід визнати спіритуа-
лізм, а негативним – матеріалізм, бо останній заперечує буття духу, 
отже, і філософію як вияв і витвір духу, а оскільки водночас матеріа-
лізм визнає себе філософською системою, то в цьому полягає внутрі-
шня, докорінна суперечність матеріалізму. 

Філософія завжди виходила з того необхідного для неї припу-
щення, що є буття сутнісне, основне, і буття феноменальне (сутність і 
                                                           
11 Див.: Линицкий П. И. Основные вопросы философии... – С. 17. 
12 Там само – С. 18. 
13 Там само – С. 19.  
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явище). І саме її предметом дослідження слід визнати питання про 
сутність речей, про буття основне, першопочаткове. Явлення ж, буття 
феноменальне, є предметом наук спеціальних (досвідних). З розвит-
ком і удосконаленням цих наук і в їх власній царині стали виникати 
питання, близькі до філософського тлумачення сутності речей. Така 
традиція дедалі чіткіше окреслює суто філософський аспект пробле-
ми. Ясно, що між сутністю речей та явищами має бути нерозривний 
зв’язок; тому-то сутність необхідно вивчати і з боку її виявів, із боку 
феноменального. Але філософія, як наука універсальна, має дослі-
джувати царину явищ, виявляючи насамперед загальну для всіх них 
рису. А таким загальним елементом усіх явищ є пізнання. Адже будь-
яке явище передбачає, з одного боку, те, що являється, а з другого, 
кому дещо являється, – об’єкт та суб’єкт. 

Окрема досвідна наука зупиняється у своєму дослідженні на 
явищі; але при великій різноманітності того, що являється (звідси 
багатоманітність досвідних наук), спільним елементом у будь-якому 
явищі є те, як воно власне являється суб’єктові, котрий сприймає і 
досліджує явище. Звідси визначається і саме завдання, яке філософія 
має вирішити. «Воно полягає переважно в тому, щоб виділити і відо-
кремити належне суб’єкту від усього того, що має бути віднесеним до 
об’єктивної сторони явища. Розглядаючи різні способи вирішення 
цього питання, знаходимо в цій царині два головних напрями філо-
софії: емпіризм та раціоналізм»14. 

Стосовно самого пізнання, як явища, філософія ставить те ж саме 
питання, що й до звичайних об’єктів пізнання. Вона «запитує», в чо-
му полягає сутність власне пізнання, розуміючи під сутністю те, що 
слугує першопочатковим, єдиним (тобто тотожним у всіх суб’єктів, 
звідси – всезагальність – ознака єдності) і незмінним, тобто присут-
нім у будь-якому пізнанні (звідси – необхідність – друга ознака), його 
підґрунтям. Емпіризм визнає основним началом пізнання чуттєве 
сприйняття (тому його називають ще сенсуалізмом), органами якого 
є зовнішні відчуття, а також відчуття внутрішні і нерозривно поєдна-
ні з ними пам’ять та уяву. Те, що сприйнято чуттями (відчуття та вра-
ження), за допомогою пам’яті перетворюється та відтворюється 
уявою у вигляді уявлень. Тому уявлення емпіризм визнає основною 
елементарною формою пізнання. Чуттєве сприйняття (враження та 
відчуття) у чистому вигляді ніколи не існують, вони завжди зливаєть-
ся з раніш отриманими, схожими з ними, сприйняттями, які утримує 
пам’ять у вигляді уявлень. Тому-то чуттєві сприйняття називаються 
уявленнями (ідеями). 

                                                           
14 Линицкий П. И. Основные вопросы философии... – С. 31. 



Н. Г. Мозгова 

 

 

46 

На думку київського мислителя, метод емпіричної філософії, 
який полягає в узагальненні часткових знань, сам по собі приходить 
до необхідності введення узагальнень. І оскільки позитивізм визнає 
своїм завданням розкриття законів, то і найвищі узагальнення він 
називає законами; при цьому передбачається, що ці остаточні твер-
дження також ґрунтуються на досвіді. «Але насправді ж ніщо інше, як 
апріорні начала є головним підґрунтям таких тверджень, і якраз саме 
вони надають цим твердженням характеру всезагальності»15. 

Те, що емпіризм визнає, так би мовити, свавільним витвором 
людини, вторинним нашаруванням і утворенням у нашій духовній 
організації, є саме розум і його найближча наявність – мова. Раціона-
лізм розглядає людину як приналежність природи, таку приналеж-
ність, без котрої ця природа немислима. Тому з погляду раціоналізму, 
первинною і необхідною основою пізнання, всезагальною і незмін-
ною, є діяльність розуму. 

Розум, на думку П. Ліницького, це діяльна здібність. Він, як іма-
нентна властивість людського духу, бере участь уже в самому чуттє-
вому сприйнятті. Адже сприйняті враження та образи речей ми за-
кріплюємо в свідомості словами мови, а мова є вже вираженням ро-
зуму. І якщо мову можна розглядати як витвір людини, то лише в то-
му сенсі, що людина, як розумна істота, з самого початку мала і має 
здібність до утворення мови, тобто здібність мислення. Мислити не-
можливо без ідей. Тому, оскільки мислення є первинною властивістю 
людського духу, мають бути і деякі ідеї також первинно притаманні 
духу людини. Такі ідеї називались і зараз називаються, на відміну від 
інших, вродженими. На це питання у раціоналістів існує два погляди.  

За одним (Платон та Декарт), певні ідеї, твердження існують у 
душі з самого початку, і завдання мислення полягає в тому, щоб зро-
бити їх ясними, виразними та окремо усвідомлюваними і впорядку-
вати їх, тобто створити систему. За другим, із самого початку ми не 
маємо ніяких певних ідей та тверджень (істин), а маємо лише загаль-
ні форми, способи мислити так, а не інакше. І ці способи, оскільки 
вони приводяться в дію чуттєвими враженнями, набувають значення 
та характеру правил або законів, котрі керують нашою пізнавальною 
діяльністю. «Такі форми або способи пізнавальної діяльності, – пише 
Ліницький, – котрі передують будь-якому досвідові, на відміну від 
тверджень, що ґрунтуються на досвіді, називаються началами апріо-
рними. Цей останній погляд у питанні щодо вроджених елементів 
пізнання є пізнішою і найбільш категоричною та поширеною фор-
мою раціоналізму»16. 
                                                           
15 Линицкий П. И. Основные вопросы философии... – С. 78–79.  
16 Там само – С. 37.  
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Сутність емпіризму, як філософського вчення, полягає в запере-
ченні метафізики. Тому це заперечення є головним мотивом емпіри-
чного погляду на пізнання. При явній неспроможності матеріалізму 
створити загальне вчення про сутність речей (матеріалізм у цьому 
сенсі завжди був тільки знаряддям заперечення і самостійного зна-
чення не мав) лише спіритуалізм, на думку Ліницького, залишається 
єдиною можливою формою метафізики.  

Оскільки спіритуалізм – єдино можливий спосіб визначення сут-
ності речей, то для його усунення лишається тільки заперечення мо-
жливості самої метафізики. У запереченні метафізичного питання і 
полягає головне призначення емпіризму (звичайно з філософського 
погляду на нього). Емпіризм стверджує неможливість вирішення ме-
тафізичного питання, виходячи при цьому з того, що нам доступні 
тільки явища, як предмет єдино істинного, досвідного пізнання. За 
таких умов спіритуалізм втрачає будь-яке наукове значення, він стає 
витвором фантазії, вираженням наївної, первісної віри людини, її 
безпорадності та безсилля в боротьбі з природою. 

Однак метафізика все ще залишається у формі гносеологічній, у 
вигляді вчення про апріорні начала пізнання. «Раціоналізм, – робить 
висновок філософ, – стверджує, що начала ці незалежні від досвіду, а 
через це допускається можливість іншого пізнання, відмінного від 
пізнання чуттєвого, досвідного, а саме, припускається можливість 
пізнання надчуттєвого, наддосвідного. Певно, що і предметом такого 
пізнання слід вважати буття надчуттєве, тобто буття сутнісне, відмін-
не від феноменального. А це і є предмет метафізики»17. 

Отже, на відміну від емпіричної, раціоналістична філософія є ме-
тафізичною. А оскільки раціоналістична філософія ґрунтується не на 
спеціальних даних, а на началах апріорних, то і змістом цієї філософії 
є не часткові твердження, а якраз основні і найбільш загальні (універ-
сальні) поняття, котрі мають однаково важливе значення і для науки, 
і для життя, і для вчених, і для невчених. Іншими словами, вони (по-
няття) містяться в дусі кожної людини. Філософія тільки роз’яснює ці 
поняття, систематизує їх, прагне утворити з них, орієнтуючись на за-
гальнолюдські принципи, більш-менш єдиний, цілісний світогляд. 
Співвідносячи різні способи пізнання сутності речей, П. Ліницький 
доходить висновку, що «в питанні про системи філософії, як і в інших 
філософських питаннях, можливі тільки два протилежних рішення – 
емпіричне та раціоналістичне. Будь-які інші рішення всіх питань фі-
лософії можуть мати тільки змішаний характер, – почасти емпірич-
ний, почасти раціоналістичний»18. 
                                                           
17 Линицкий П. И. Основные вопросы философии... – С. 73. 
18 Там само – С. 55–56.  
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Порушуючи питання предмета метафізики, П. Ліницький заува-
жує, що для людського розуму необхідною є ідея безумовного. Якщо є 
умовне, то має бути і безумовне; думка про останнє є необхідним до-
повненням першого. Якщо ідея безумовного є необхідною, то немає 
потреби і можливості доводити буття безумовного. У відомих дове-
деннях буття Бога не просто стверджується буття безумовного, а за-
свідчується реальність певного поняття про безумовне, – як про істоту 
досконалу, всемогутню, премудру і т. д. 

Якщо буття безумовного є необхідність, то виникає питання про 
її походження. На думку вченого, погляди, що існують з цього приво-
ду, (а саме необхідність має психологічне, або соціологічне, або прак-
тичне походження), є неправильними або вони недостатньо визна-
чають силу необхідності, що притаманна ідеї абсолютного. 

Фейєрбах, наприклад, виводить ідею безумовного із психологіч-
ної необхідності, котра полягає в тому, що людина створює собі ідеал, 
підносячи до ідеалу свою власну сутність: заперечуючи свою обмеже-
ність, людина, за словами німецького філософа, перетворює свої вла-
стивості в безмежні, і таким чином з’являється ідея необмеженої істо-
ти, тобто чим людина сама бажає бути, те для неї і є Бог. Але, на пере-
конання П. Ліницького, таке тлумачення ідеї безумовного є хибним. 
Ідеал, як творіння уяви, не може бути безмежним; навпаки, ідеал 
завжди є деякий образ, у котрому людина втілює свою мету. Немож-
ливо, щоб істота обмежена ставила собі ціль чи мету безмежну, бо це 
є нездійснення та неможливість. У даному разі, наголошує мисли-
тель, абсолютне мислиться просто як існуюче, а не як те, що підлягає 
здійсненню. 

Необхідність ідеї безумовного не є також соціологічною: за подо-
бою земного володаря, людина, порівнюючи світ із суспільством 
(державою), уявляє собі Бога законодавцем і правителем світу. Але не 
суспільне життя створює ідею Бога – істоти абсолютної, а навпаки: 
тільки ідея безумовного робить можливим для людини суспільне 
життя, котре суттєво відрізняється від стадного життя тварин тим, що 
слугує основою морального розвитку індивіда. 

Погляд І. Канта на ідею безумовного, як на постулат практичного 
розуму, мало відрізняється, на думку київського вченого, від соціоло-
гічної концепції: заради практичної потреби, щоб надати обов’язкової 
сили вимогам морального закону, людина створює ідею Бога як істо-
ти безумовної. Насправді, підкреслює П. Ліницький, ідея безумовного 
має не лише практичне, а й теоретичне значення; на ній ґрунтується 
не тільки ідея морального блага, обов’язкового значення морального 
закону, а й ідея істини 
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Отже, ідея безумовного, вважає філософ, «є логічною або – що 
теж саме – об’єктивною, бо логічна необхідність характеризується 
тим, що містить у собі визнання реальності поняття мислимого саме 
таким чином, тобто як необхідного»19. Усі ж інші види необхідності 
мають другорядне значення і є важливими тільки як наслідки необ-
хідності логічної. 

Як відомо, Кант відкидав тотожність логічної необхідності понят-
тя із визнанням реальності цього самого поняття. Але для німецького 
філософа не підлягало сумніву буття «речі в собі» саме через логічну 
необхідність цього поняття. Досвід, на думку П. Ліницького, не може 
слугувати ґрунтом вірогідності цього поняття, бо досвід обмежений 
явищами. За Кантом, до складу досвіду входять необхідні форми ми-
слення (категорії). Те, що «логічна необхідність ідеї безумовного без-
посередньо містить у собі визнання реальності цієї ідеї, – пише 
П. Ліницький, – це так очевидно, що і Кант, критикуючи, наприклад, 
телеологічне доведення буття Бога, не говорить, що це доведення 
може дати нам тільки деяке поняття (бо від поняття до визнання його 
реальністю дуже далеко), а говорить тільки, що це доведення призво-
дить до визнання буття Улаштовувача світу, а не Творця»20. 

Емпірики не заперечують, що визнання реальності ідеї безумов-
ного для нас є необхідним, але при цьому стверджують, що безумовне 
є непізнаваним. Емпіричний погляд на пізнання, як на сукупність 
уявлень, є одностороннім та вузьким. І якщо до безумовного немож-
ливо застосувати кількісні визначення (ціле або частина), то це озна-
чає тільки, що слід шукати інші визначення. «І дійсно, – пише 
П. Ліницький, – переважне значення в розкритті ідеї абсолютного 
мають визначення якісні, а не кількісні (наприклад, безумовне – єди-
не по суті, а не в тому умовному розумінні, що і будь-який предмет 
можна назвати єдиним), і не про уяву безумовного може йти мова, а 
про поняття»21.  

А що ж становить зміст цього поняття? Безумовне – протилежне 
умовному; умовність є залежністю; тому-то безумовне слід мислити 
як незалежне, цілком вільне. Людина почасти вільна, а почасти за-
лежна: природа і свобода в ній поєднуються. Безумовне ж цілком ві-
льне: все в ньому має характер самовизначення. Безумовне, як цілком 
вільне, виявляє себе в безумовній творчості (з нічого); інакше кажучи 
– безумовне є істота всемогутня. Могутність – властивість волі, а до-
сконала творчість, окрім всемогутності, передбачає ще й премудрість, 

                                                           
19 Линицкий П. И. Основные вопросы философии... – С. 163.  
20 Там само – С. 164. 
21 Там само – С. 166. 
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бо всемогутня творчість має виявлятися у створенні витвору якщо і не 
досконалого, то призначеного стати досконалим, отже здібного до 
розвитку. Свобода без самовладання і самопізнання немислима; вла-
стивості ж ці означають відношення безумовного до самого себе, а 
творчість характеризує відношення безумовного до іншого, відмінно-
го від нього і залежного буття. «Всемогутня істота, – робить висновок 
П. Ліницький, – все містить у собі і всім володіє (Вседержитель, Гос-
подь), але перш за все містить себе і володіє собою, тобто має центр 
своєї сутності в собі, а це приводить до того висновку, що вона безпо-
середньо містить в собі те поняття про безумовне, яке є істотою осо-
бовою»22. 

Визначення безумовного, як істоти особової, звичайно ґрунтуєть-
ся на тому, що людина прагне спілкування з безумовним, а спілку-
вання можливе тільки з істотою особовою. Але це означає тільки те, 
що людина має потребу уявляти безумовне таким чином, чого очеви-
дячки недостатньо, бо при цьому залишається місце для питання: чи 
є істинним таке уявлення? Відповідаючи на нього, Ліницький підкре-
слює, що за істинність поняття може ручатися тільки розум, тому 
означене питання набирає такого сенсу: чи може бути виправданим 
таке поняття самим розумом, чи є воно раціональним, чи воно є тіль-
ки суб’єктивним уявленням (а не поняттям), навіяним потребами се-
рця? «Справді, те визначення безумовного, що воно є особовою істо-
тою, що воно є дух особовий, дає підстави вважати його поняттям ра-
ціональним»23. 

Чим же тоді пояснити те, що у філософських вченнях нерідко бе-
зумовне визначається як істота безособова? До такого розуміння без-
умовного приходять, розглядаючи питання про безумовне з позицій 
взаємовідношення безумовного та умовного. 

Відношення це може розумітися і розуміється двоїсто: а) або як 
необхідне для умовного і безумовного; при цьому безумовне ототож-
нюється із умовним таким чином, що тлумачиться або як цілість 
всього умовного, або ж як частина умовного, як внутрішня основа йо-
го; б) або як вільне, а не необхідне; при цьому безумовне відокремлю-
ється від всього умовного. Перше відношення позначається як імане-
нтне, а друге – трансцендентне. 

Переходячи до розгляду зазначених типів відношення між безу-
мовним та умовним, Ліницький наголошує, що в разі іманентного 
відношення умовне перетворюється в безумовне. А саме: умовне ви-
знається безумовним або в усій своїй цілісності, або в деякій своїй ча-

                                                           
22 Линицкий П. И. Основные вопросы философии... – С. 167.  
23 Там само – С.168. 
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стині; безумовне тлумачиться як цілість всього умовного, або як час-
тина умовного (пантеїзм конкретний і абстрактний). Як цілість всього 
умовного, безумовне є світ, тобто всесвіт. У разі такого погляду на бе-
зумовне, воно визначається як необмежене і безконечне. Але чи дійсно 
світ є безконечним? Чи можна припустити таке твердження про світ? 

Розмірковуючи над цими питаннями, філософ приходить до ви-
сновку про те, що світ не може бути безконечним, «тому що такий 
світ обіймав би безконечне число тіл, а таке число немислиме, оскі-
льки суперечить самому поняттю числа. Не може бути світ безконеч-
ним і в часі, бо протягом безконечного, тобто безпочаткового часу, 
відбулися б всі можливі зміни, і була б уже досягнута повна рівновага, 
тобто повсюди панував би мертвий спокій; припущення ж, що у світі 
безконечно повторюється коловорот тих же змін, безглузде, а з без-
глуздими фантазіями неможливо сперечатись»24. 

Через поєднання безумовного з умовним, продовжує П. Ліниць-
кий, те й інше зрівнюється, а через відокремлення одного від іншого 
ця рівність заперечується, і якраз стверджується, що безумовне є на-
чалом панівним і самостійним у відношенні до умовного. «Але при 
цьому ми знаходимо різні погляди на тлумачення безумовного: по-
глядами цими є раціоналістичний деїзм, містицизм та теїзм»25. 

Деїзм визначає безумовне як найвищий розум, вбачаючи вияви 
його в єдності всесвіту, в доцільному та мудрому улаштуванні світу, а 
головне – в існуванні всезагальних й незмінних законів природи. Ви-
значаючи безумовне як розум, деїзм заперечує особовий характер 
безумовного, вважаючи несумісним з поняттям особи те, що безумо-
вне є розум безмежний. Водночас П. Ліницький зауважує: а) преди-
кати «обмежений» та «безмежний» не придатні для точного роз-
криття ідеї абсолютного; б) якщо навіть допустити щодо розуму Бо-
жого ознаку безмежності, то цією ознакою особа не виключається. 
Коли безмежність визнається виключенням, запереченням особи, то 
очевидячки в обмеженні криється суттєва умова розвитку особистості. 

Але межа, обмеженість не тільки є несприятливою умовою особи, 
вона виступає перепоною вільного її вияву та безперешкодного роз-
витку її діяльності. Не обмеження є суттєвою ознакою особи, а свобо-
да і здатність до вільного вияву своїх сил; і саме обмеження не супе-
речить поняттю особи тільки тоді, коли воно вільно обирається нею 
самою і стає самообмеженням. «Тому-то якщо мислима безумовна 
свобода, то має бути мислимою і безумовна особа. Саме тому деїзм і 
заперечує поняття особи щодо безумовного, бо з таким поняттям 
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пов’язується віра у можливість і навіть у необхідність Одкровення, 
чуда та промислу, словом – діяльної участі в долі цього світу з боку 
безумовного»26. 

Таким чином, деїзм є пристосуванням релігійної віри до потреб 
та принципів науки або просвітництва, адже основний постулат нау-
ки – незмінність, непорушність законів природи, без чого наукове 
тлумачення явищ було б хибним. Стосовно цього київський мисли-
тель зауважує, що хоча у своїй царині наука і не має потреби ствер-
джувати, але «вона також не має і підстав заперечувати можливість 
чуда, Одкровення та промислу, бо наука займається дослідженням 
так званих вторинних причин. Проте, крім фізичних законів приро-
ди, є ще закони моральні, і крім природного ладу речей <...> має бути 
і царина моралі»27. Саме ця роздвоєність буття, на думку філософа, і є 
підґрунтям двоїстості поглядів, оцінок стосовно фактів і подій. 

Негативне ставлення представників деїзму до всього надприрод-
ного виявляється в їх запереченні промислу. Обґрунтовується ж це 
заперечення тим, що у світі, поряд із добром, існує і зло. Походження 
та існування зла є головним питанням, котре намагається розв’язати 
деїзм, висуваючи тезу про подвійний характер Божої волі. Не запере-
чуючи цієї тези деїстів, П. Ліницький, однак, робить суттєве уточнен-
ня, що цей подвійний характер полягає в необхідності розрізнення 
волі, «яка діє й відкриває себе безпосередньо <...> і волі, яка діє за 
посередництвом речей та істот, із допущенням деякої, самим же Тво-
рцем дарованої їм, самостійності, виявами якої є перш за все закони 
природи і також особливо вільна воля людини. Тим-то і відрізняється 
творіння Найвищої істоти від витвору людини, що воно здатне до са-
мостійної діяльності»28. 

Деїзм, таким чином, перетворює ідею безумовного в суто раціо-
нальне поняття, позбавлене будь-якого практичного значення. На 
противагу йому, містицизм позбавляє ідею безумовного всіх раціона-
льних елементів. Містицизм визнає безумовне повністю незбагнен-
ним для розуму. З цього погляду містицизм є більш рішучим та по-
слідовним ніж агностицизм, котрий визнає непізнаваність безумов-
ного лише з погляду досвідного та емпіричного пізнання. А місти-
цизм навіть раціональні визначення вважає несумісними з ідеєю без-
умовного; він допускає лише безпосереднє відношення між людсь-
кою душею та безумовним, яке полягає у внутрішньому спілкуванні. 
«Містицизм не бере до уваги того, що якщо людська душа цілком має 
вступати в спілкування з безумовним, то не можна ж виключати ро-
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зуму із єства душі, а необхідно, щоб безумовне було предметом не од-
ного лише відчуття, а й розумового дослідження та пізнання»29. 

Отже, і містицизм, і деїзм, на думку філософа, незважаючи на їх 
протилежність, заперечують релігію як суспільне явище. У цьому сут-
тєво відрізняється від них теїзм. Розуміючи безумовне як істоту осо-
бову, теїзм визнає необхідність громадської організації чи суспільного 
Богоповажання, тобто необхідність релігійної віри як суспільного 
установлення. Але, маючи на увазі різноманітність релігійних уяв-
лень про безумовне, «теїзм визнає також необхідність і науково-
філософських досліджень предметів віри, вважаючи, що крім викла-
деного в Одкровенні можливе деякою мірою і раціональне пізнання в 
цій царині, і тільки таким чином не виключає ні практичного (подіб-
но до деїзму), ні теоретичного (подібно до містицизму) відношення 
до суті безумовного»30. 

Виходячи з такого тлумачення безумовного, мислитель доходить 
висновку про те, що питання про безумовне є настільки важливим 
для філософії, що по суті до нього зводяться всі інші основні філософ-
ські питання, а саме питання про сутність речей, про пізнання, про 
мислення. Через питання про сутність необхідно знайти і визначити 
найбільш суттєве, тобто основне та найбільш важливе у відношенні 
до буття речей. А в ідеї безумовного якраз і мислиться найбільш важ-
ливе і суттєве із всього існуючого – основне начало. «Питання про 
пізнання тому і виникає, що нам необхідно вирішити – чи є пізнава-
ним для нас найбільш важливе і суттєве, основне в бутті речей, чи, 
навпаки, пізнання наше настільки обмежене та поверхове, що ми ви-
мушені задовольнитися в пізнанні несуттєвим і неважливим (яви-
щем)»31. Оскільки для філософії ідея безумовного і питання про без-
умовне мають таке винятково важливе значення, то заперечення цьо-
го питання, усунення ідеї безумовного як необхідного предмета до-
слідження, є запереченням самої філософії, – такий висновок робить 
П. Ліницький. 

Особливості православно-теїстичного світогляду, звичайно ж, 
вплинули на теоретико-пізнавальну та логіко-методологічну позицію 
філософа. Світогляд викладача духовного навчального закладу знач-
ною мірою визначив особливості його бачення традиційних гносео-
логічних та логічних проблем – об’єкта, суб’єкта, методів, критеріїв 
істини, співвідношення мислення і буття тощо. 

Питання про співвідношення пізнання і буття найбільш доклад-
но П. Ліницький розглядає у праці «Про умогляд та відношення умо-
                                                           
29 Линицкий П. И. Основные вопросы философии... – С. 178. 
30 Там само. 
31 Там само – С. 179.  
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глядного пізнання до досвіду (теоретичного і практичного)»32. Це, 
власне, збірник статей, видрукуваних у журналі «Труди Київської ду-
ховної академії» за 1880–81 рр. Вони містять систематизований ана-
ліз основних положень книги Б. Чичеріна «Наука і релігія», а відпо-
відно і виклад авторської позиції стосовно питання про закони мис-
лення, співвідношення досвіду і умоглядності, діалектики і логіки, 
пізнання і буття, свободи і необхідності. Як відомо, Б. Чичерін (1828–
1903) був одним із визначних представників правого гегельянства в 
Росії, він піддав блискучій критиці основні положення позитивізму, 
виступав проти дарвінізму, вважався майстром умоглядного дослі-
дження та знавцем усього, що стосувалося «чистої думки». Світогля-
дні погляди Чичеріна багато в чому були близькими Ліницькому 
(роль розуму в процесі пізнання; критика позитивізму, дарвінізму, 
світоглядна роль православ’я у вітчизняній культурі). Водночас деякі 
філософські проблеми мислителі розглядали з прямо протилежних 
позицій.  

Аналізуючи проблеми теорії пізнання, П. Ліницький підкреслю-
вав, що і в давній, і в новій філософії питання про відношення пі-
знання до буття речей найбільше цікавило філософів. Саме ця про-
блема є найважливішим питанням філософії, на яке можливі три 
відповіді: 1) або пізнання і буття цілком незалежні одне від одного, не 
межують між собою, бо пізнання є сукупністю уявлень у нашій свідо-
мості, а буття – поза свідомістю (скептицизм); 2) або пізнання та бут-
тя тотожні, форми і рівні пізнання є одночасно формами і рівнями 
самого буття (однакове пізнається однаковим); 3) і, нарешті, якщо 
вважати і перше, і друге рішення хибним, то можна зупинитись на 
тому, що між пізнанням та буттям повинно бути відношення відпові-
дності. З погляду тотожності, а його представниками, на думку Ліни-
цького, були Платон, Фіхте, Шеллінг, Гегель, буття саме розкриваєть-
ся нам у пізнанні, і людина в цьому разі виступає засобом розкриття 
буття. Якщо ж припустити, що між буттям та пізнанням існує відно-
шення відповідності, а не тотожності, то тоді, на думку філософа, ми 
повинні безумовно розрізняти пізнання та буття. При цьому і пізна-
вальна діяльність набуває більш самостійного значення, бо буття вже 
не само собою пізнається, а навпаки, воно завжди залишається тільки 
предметом, тобто тим, що повинно бути у майбутньому ще пізнаним. 
У такій ситуації відповідність між пізнанням та буттям є власне спра-
вою того, хто пізнає. У крайньому разі, як вважає Ліницький, така 
відповідність дана нам тільки почасти, головним же чином вона зав-
жди є лише метою, якої необхідно ще досягти. 
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На думку київського вченого, останній варіант відповіді най-
більш відповідає істині. Однак і тут виникає запитання: в чому саме 
полягає відповідність пізнання та буття і як ми можемо впевнитися в 
тому, що ця відповідність для нас взагалі можлива? Міркуючи далі, 
філософ доходить висновку, що пізнання складається із уявлень та 
понять почасти даних, а почасти вироблених за допомогою нашого 
розуму. Але уявлення і поняття очевидячки не тотожні з тим, що ста-
новить предмет уявлень і понять. Тому мають рацію ті, хто відокрем-
лює буття від пізнання, протиставляючи одне одному. Одначе їм мо-
жна заперечити, що і саме пізнання є дійсністю, буттям, котре міс-
титься в нашому дусі. Але тоді, на переконання П. Ліницького, зникає 
взагалі різниця між істинним і хибним, бо, розглядаючи уявлення та 
поняття просто як факти, як дійсність нашого духу, ми не знаходимо 
в цьому відношенні ніякої різниці між істинним і хибним. Очевидним 
є той факт, пише вчений, що «неможливо розглядати пізнання без 
будь-якого відношення до пізнаваної дійсності. З іншого боку, і саме 
пізнання ми теж можемо розглядати як об’єкт дослідження, але в 
цьому разі ми розглядаємо пізнання не просто як об’єкт, а як уявлен-
ня про інший об’єкт; не саме по собі пізнання є предметом, а тільки 
відображення іншого предмета, пізнання ми завжди розглядаємо 
відносно того, хто пізнає, поза цим відношенням пізнання не має ні-
якого значення, воно не є тоді взагалі пізнанням»33. 

У зв’язку з цим П. Ліницький ставить слушне питання: як же 
примирити пізнаванність буття із незалежністю його від пізнання? 
Хибно вважати, що відповідність між пізнанням та буттям полягає в 
тому, що на одній стороні містяться форми пізнання, а на другій – 
форми буття. При цьому свідомість наша мовбито осягає ті й інші і 
може зіставляти. Але філософ вважає, що таке зіставлення та порів-
няння форм пізнання та буття неможливе, бо людина може зіставля-
ти уявлення тільки з уявленнями, ідеї тільки з ідеями. Відношення 
пізнання і буття не є чимось спільним для обох, це відношення міс-
титься в самому пізнанні і не виступає за його межі: «Відношення до 
буття не є щось другорядне, стороннє, несуттєве для пізнання, чого 
взагалі могло б і не бути. Навпаки, воно міститься в самому єстві пі-
знання»34. Оскільки відношення до буття лежить в самому єстві пі-
знання, остільки кожний акт пізнавальної діяльності, тобто кожне 
поняття і кожне уявлення з необхідністю містить у собі теж саме від-
ношення. Філософ вважає, що відношення це такою мірою нерозді-
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льне з нашими уявленнями і поняттями, що ми звичайно не розріз-
няємо уявлення про річ від самої речі, поняття – від того, до чого во-
но відноситься.  

За Гегелем, кожне поняття у своїй основі є відношенням до іншо-
го поняття і з необхідністю повинно переходити в друге поняття; тоб-
то кожне окреме поняття несе в собі тільки частину істини, а не всю 
істину; не цілком, а тільки почасти виражає дійсність. Процес пере-
ходу одного поняття в інше є наслідком загального для всіх понять 
відношення до дійсності, котра пізнається завдяки поняттям. Саме 
недосконалість та неповнота окремого поняття спонукає перехід до 
іншого поняття, але усвідомлення неповноти понять було б немож-
ливим, якби сама дійсність не була притаманна поняттям і не місти-
лася б у них як їх рушійний принцип, як мета, що спрямовує весь про-
цес їх розвитку. 

Погоджуючись з вищенаведеним міркуванням німецького філо-
софа, П. Ліницький робить висновок: якщо для мислення потрібен 
перехід від одного поняття до іншого, то цей перехід здійснюється в 
нас самою дійсністю, яка в цих поняттях міститься і через них пізна-
ється. Дійсність сама себе пізнає в нас, і сама себе породжує, в міру 
того, як пізнає. Водночас він ставить слушне запитання: а ми самі ва-
рті при цьому чого-небудь? Дійсність так само невід’ємна від нас, як і 
від понять, котрими пізнається, тобто вона міститься в нас. Але як? За 
Гегелем – тільки ідеально, а не реально; тобто у формі понять, а не за 
своїм реальним існуванням. «Отож, – вважає Ліницький, – знову ми 
маємо дуалізм ідеального і реального, знову відбувається розпадання 
пізнання та буття. Звичайно, сутність всього реального міститься, за 
Гегелем, в ідеальному. Але як упевнитись у цій тотожності реального 
з ідеальним? Очевидячки, тотожність ця є лише припущенням, і хоча 
Гегель вимагав, щоб філософія не припускала нічого недоведеного, 
але сам принцип філософії Гегеля – тотожність ідеального і реально-
го, мислення і буття – залишається насправді недоказовим»35. Якщо 
ж вихідне положення розглядати як обернене відношення, а саме: не 
ідеальне виступає сутністю реального, а навпаки – реальне є сутністю 
ідеального, то тоді істинність пізнання є похідною від буття, а це 
означає, що всі наші поняття та уявлення повинні спиратися на до-
свід. У понятті «досвід» київський вчений вкладає певний зміст: «Це 
те, що дається нашому пізнанню завдяки зовнішньому та внутріш-
ньому сприйняттю, отож пізнання досвідне є переважно пізнанням 
завдяки сприйняттю <...>. Найбільш докорінний та найважливіший 
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поділ у сфері досвіду є безумовно поділ самого досвіду на зовнішній 
та внутрішній. Підвалиною зовнішнього досвіду слугують сприйняття 
зовнішніх чуттів, а підвалину внутрішнього становлять сприйняття 
чуттів внутрішніх»36. 

Якщо реальне виступає сутністю ідеального, то кожне чуттєве 
спостереження являє нам зовнішній факт, котрий не залежить від 
нашого розуму. Незалежною від нас є також і послідовність цих фак-
тів. Якщо ж ця зовнішня послідовність збігається з нашими логічни-
ми висновками, то ми можемо із впевненістю сказати, що закони бут-
тя узгоджуються із законами нашого розуму. Міркування 
П. Ліницького завершуються констатацією: висновки, котрі виведені 
логічним шляхом, отримують цілковиту достеменність, коли підтвер-
джуються досвідом. З одного боку, саме досвід є критерієм істинності 
наших суджень та єдиним засобом, яким відкривається нам буття, 
але, з другого боку, якби дійсно наше пізнання безумовно залежало 
від досвіду, тоді, звичайно, були б неможливими для нас ніякі твер-
дження, ніякі судження, котрі мають вірогідний характер, тобто які 
не потребують для себе ніякого підтвердження в досвіді: «Але такі 
твердження, без сумніву, існують. Усі так звані аксіоми, математичні 
та логічні твердження суть не що інше, як істини раціональні, тобто 
такі, що мають чинники тільки в природі нашого розуму. Істини ці є 
підвалинами кожного наукового пізнання, а тому вони не тільки не-
залежні від досвіду, але й домінують над досвідним пізнанням»37. 

Не заперечуючи досвідної основи знання, того, що досвід і умо-
глядність йдуть пліч-о-пліч, П. Ліницький усе-таки головну увагу 
приділяє умоглядності, під якою розуміє притаманну людському ро-
зуму діяльність, що має свої власні закони й форми. Оскільки ж 
предметом умоглядності можуть бути тільки дії нашого розуму, то, на 
думку мислителя, основна помилка ідеалістичної філософії після Ка-
нта полягає в тому, що цей спосіб пізнання, котрий набув поширення 
лише в епоху культу розуму, вона намагалася зробити всезагальним, 
екстраполювати його на всю пізнавальну діяльність. Фактично, умо-
глядність притаманна лише мисленню, діяльність котрого є для нас 
першообразом всієї діяльності, бо все, що ми робимо, робимо думаю-
чи. Саме мислення є діяльністю, творенням понять, де розум не вима-
гає для себе ніяких пояснень, оскільки він сам постає знаряддям по-
яснення, і тому нашому мисленню необхідна безпосередня перекона-
ність у тому, що лад, який існує у світі, повинен узгоджуватися із за-
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конами мислення. Ось чому, на переконання філософа, для здобуття 
вірогідних знань потрібний не просто досвід, а науковий досвід, тобто 
критичний, котрий ґрунтується на всебічному вивченні предмета. 
Такий досвід, очевидно, є поєднанням спостереження або безпосере-
днього чуттєвого досвіду із критичним мисленням. Тобто наукове пі-
знання завжди ґрунтується на взаємодії та узгодженні чуттєвого спо-
стереження або безпосереднього досвіду з умоглядністю. «Саме ця 
відповідність та узгодженість двох способів, або радше двох сторін 
пізнання, – пише П. Ліницький, – є саме тією відповідністю буттю, 
котра мимоволі передбачається нами завжди в істинному пізнанні 
<...>. Отож для нас має значення не сама по собі обопільна узгодже-
ність спостереження і умоглядності, це не сама істина, не сама мета, а 
тільки засіб, тільки шлях до істинного пізнання»38. 

На думку вченого, буття для нас переважно є тим, що відкрива-
ється у зовнішньому досвіді, тоді як пізнання, будучи процесом, кот-
рий проходить в нас, є предметом внутрішнього досвіду – самоспо-
стереження або самосвідомості. При цьому мислення або умогляд-
ність, будучи для обох досвідів загальною і опосередкованою діяльні-
стю, передбачає взаємодію та узгодженість даних обох досвідів. Саме 
цим і забезпечується вірогідність пізнання, тобто відповідність його 
буттю. Залежно від того, якому із досвідів надається перевага у проце-
сі пізнання, вирішується й питання про співвідношення пізнання і 
буття. Коли вихідним пунктом дослідження слугує внутрішній досвід, 
то при цьому для людей на перший план виступає пізнання. Буття 
розглядається як щось таке, що лежить поза пізнанням. Або ж воно 
ототожнюється із самим пізнанням. Навпаки, коли вихідним пунктом 
слугує зовнішній досвід, то все, що уявляється людьми, існує як саме 
по собі, тобто як буття у власному сенсі; отже, і саме пізнання, оскіль-
ки до нього застосовується той самий спосіб дослідження, що й до 
буття, розглядається як об’єктивний та незалежний від людей процес, 
а саме як один із процесів, що відбувається в дійсності. У цьому разі 
протилежність пізнання та буття зникає, але вже не буття ототожню-
ється з пізнанням (покладається в пізнанні), а навпаки, пізнання – з 
буттям (пізнання розглядається як частина буття). На переконання 
П. Ліницького, якщо досліджується сам процес пізнання, необхідно 
звертатися до аналізу обох досвідів: і зовнішнього, і внутрішнього, а 
не обмежуватися тільки зовнішнім, як це роблять представники ме-
ханістичного матеріалізму, бо недостатність даних внутрішнього до-
свіду відчувають постійно навіть ті вчені, котрі орієнтуються виключ-
но на зовнішній досвід. 
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Річ у тому, що, ґрунтовно дослідивши позитивні і негативні мо-
менти як зовнішнього, так і внутрішнього досвіду, вчений виявив: 
оскільки навколишній світ безперервно діє з перших днів нашого 
життя на органи чуттів, то зовнішній досвід протікає завжди енергій-
ніше, жвавіше і водночас здійснюється мимовільно, а тому свідчення 
зовнішнього досвіду мають для людини найбільш непереборну оче-
видність. Однак зовнішній досвід сам по собі дає лише уявлення про 
суто зовнішній лад речей, який, у свою чергу обмежується простим 
співіснуванням їх у просторі і послідовністю у часі.  

Наука значно розширює поле спостереження людини за навко-
лишнім світом. Проте П. Ліницький переконаний, що якість знань, 
отриманих за допомогою зовнішнього досвіду, від цього зовсім не 
змінюється. «Лад та зв’язок речей, які ми отримуємо внаслідок зов-
нішнього досвіду, – зауважує філософ, – завжди мають такий же ха-
рактер, незалежно від того, наскільки розширився та поглибився цей 
досвід. І тому-то вчені приходять до висновку, що всі наші знання об-
межуються тільки визначенням постійно повторюваних у досвіді від-
ношень послідовності та відповідності явищ. З цієї точки зору і саме 
пізнання є не більш як ряд змін у нашому організмі, що виникають 
внаслідок дії речей на наші органи чуттів»39.  

Оскільки для зовнішнього споглядання будь-який процес є мате-
ріальним, то саме матерія, на думку київського філософа, береться за 
загальне та основне начало всіх речей, явищ, і тому саме матеріалізм 
стає тим світоглядом, котрий так легко застосовується і так легко стає 
загальнодоступним. «Матеріалізм є найпростішою та найелементар-
нішою умоглядною системою <...>. Панування атомістичної теорії, 
внаслідок її легкозастосовності до пояснень явищ природи, найбіль-
ше сприяє утвердженню в найновішій науці механістичного погляду на 
природу. Але чи не демонструє ця теорія наочним чином й те, що, з 
погляду зовнішнього досвіду, як би не поглиблювався наш аналіз фак-
тів, крім тіл та руху цих тіл, для нас нічого іншого існувати не може»40.  

Мислитель впевнений, що неможливо один і той же метод засто-
совувати до явищ природи і явищ внутрішнього (духовного) життя, 
бо замість пояснення цих явищ неминуче виникає думка про їх рівно-
значність. Але явища ідеального порядку ніяк не сумісні з явищами 
тілесними, матеріальними. П. Ліницький ставить слушне запитання: 
що мають спільного думка, відчуття, бажання із тілами та їх власти-
востями? На його думку, матеріалізм перетворює внутрішнє життя в 
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механізм тілесних переміщень. Але ж зовнішні тілесні явища і внут-
рішні душевні стани – це зовсім різні речі: «Із зовнішніх, доступних 
чи не доступних безпосередньому сприйманню тілесних рухів, якими 
б не були ці рухи, ніколи не можуть бути виведені та пояснені внутрі-
шні духовні явища. І саме в цьому полягає межа зовнішнього спосте-
реження та умоглядності, яка теж ґрунтується на спостереженні, але 
не зводиться до нього»41. 

Отже, П. Ліницький піддає критиці, насамперед, механістичний 
матеріалізм за його зведення сутності речей тільки до матеріальних 
процесів, заперечення ідеальних моментів у знанні про них. 

Цілком очевидно, що саме гносеологія була однією із найслаб-
ших ланок механістичного матеріалізму середини XIX ст., і тому ця 
проблематика активно досліджувалася філософами різних напрямів 
ідеалізму і насамперед представниками духовно-академічної філосо-
фії, котрі стояли у фарватері тих тенденцій, які загалом були прита-
манні всій ідеалістично-релігійній філософії того часу. 

Аналіз П. Ліницьким і механістичного матеріалізму, і суб’єктив-
ного ідеалізму витриманий у критичних тонах зі з’ясуванням як об-
меженостей, так і позитивних моментів обох цих філософських на-
прямів. «Матеріалізм, – пише вчений, – заперечує самостійне зна-
чення духовного життя, суб’єктивний ідеалізм заперечує самостійне 
значення матеріального світу. Неможливо, щоб і матеріалізм, і ідеа-
лізм були однаково істинними, й не підлягає сумніву, що ці обидва 
вчення мають ґрунтовну підвалину в нашій свідомості, а саме, перше 
– у зовнішньому досвіді, а друге – у внутрішньому досвіді. Очевидно, 
що неможливо повністю заперечити ні перше, ні друге вчення. Доці-
льно, таким чином, відшукувати істину посередині, тобто в об’єднан-
ні, а одночасно і в обопільному обмеженні обох вчень – одного через 
друге»42. 

Полярність матеріалізму і суб’єктивного ідеалізму випливає, на 
думку П. Ліницького, з протилежності зовнішнього досвіду внутріш-
ньому. Саме на них ґрунтуються ці два філософські напрями і саме 
вони є нічим іншим, як різними способами розгляду явищ. Один і 
той же феномен з необхідністю здаватиметься нам двоїстим, адже ми 
можемо розглядати його обома цими способами за умови, якщо це 
явище доступне і для зовнішнього, і для внутрішнього спостережен-
ня. Звичайно, якщо якийсь феномен є предметом тільки зовнішнього 
спостереження, то й його природа є однорідною. Але зовсім іншу 
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природу має психічне явище. Останнє має двоїстий характер, причо-
му воно не само по собі є таким, а видається нам таким, бо ми можемо 
розглядати його тільки з погляду двоїстості. «Уявлення і той нерво-
вий процес, котрим супроводжується виникнення уявлення, – це не 
два різнорідні явища, а одне й те саме явище, що видається, з погляду 
зовнішнього спостереження, як нервовий процес, а з погляду само-
спостереження, як уявлення. Таким же чином необхідно розуміти й 
всі психічні акти; кожен з них пов’язаний із суто тілесним процесом, 
котрий здійснюється в організмі і є не чимось відмінним від цього 
процесу, а тим самим процесом, який розглядається тільки з погляду 
внутрішнього досвіду»43. 

Психічний феномен, на думку Ліницького, є тією внутрішньою 
стороною фізіологічного процесу, який усвідомлюється людиною, але 
разом з тим сам психічний феномен і його усвідомлення – це зовсім 
різні речі. Якби усвідомлення психічних явищ було тотожне самим 
цим явищам, то скільки б існувало різноманітних психічних феноме-
нів, стільки повинно було б бути і різних свідомостей. Але свідомість 
єдина, неподільна і саме це є її найсуттєвішою характеристикою, саме 
тому ми відрізняємо свідомість від тих психічних явищ, яким прита-
манна множинність та різноманітність. Водночас якби зміст пізнання 
був не більш як внутрішньою стороною того фізіологічного процесу, 
котрий супроводжує мислення, тоді, вважає вчений, не існувало б 
ніякої відмінності між істинними та хибними положеннями наших 
міркувань. Але істинність чи хибність тих чи інших думок визнача-
ється насамперед їх відповідністю об’єктивній дійсності, а не їх від-
ношенням до фізіологічного процесу, котрий її супроводжує.  

З наведеного вище стає зрозуміло, чому П. Ліницький захищає 
дуалізм. Адже саме останній, на думку вченого, прокладає чітку межу 
між духом і тілом, і тільки з позицій дуалізму можна зрозуміти духо-
вне життя людини. 

Таким чином, філософські погляди П. Ліницького важко прила-
штувати до якоїсь певної традиції, чи до якогось історично визначе-
ного стилю філософування. Його вчення поєднувало в собі різні філо-
софські течії й тенденції. І що характерно, поєднувалися вони не ек-
лектично, а з огляду на їх смислову укоріненість у тогоденній епосі. 
Світогляду мислителя притаманна змістовна спорідненість як з укра-
їнською традицією, так і з релігійною російською філософією. Безпе-
речно, П. Ліницький є одним із найбільш глибоких й досить оригіна-
льних вітчизняних філософів ХХ століття. 
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В Л А Д И М И Р А  С О Л О В Ь Ё В А  

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) – гений русской фи-
лософии. Его творчество вобрало в себя наиболее жизненные, эври-
стически значимые тенденции развития всей мысли человечества. 

Выдающийся философ родился в Москве 16 (28) января 1853 го-
да в семье знаменитого историка, профессора Московского универси-
тета Сергея Михайловича Соловьёва. Дед Вл. Соловьёва был священ-
ником, а по материнской линии он находился в отдалённом родстве с 
Г. С. Сковородой. 

Детство философа прошло в интеллектуальной, религиозной 
среде. «В семье Соловьёвых жил хороший старомосковский право-
славный дух, чуждый ханжества и лицемерной напряжённости, но 
столь же чуждый и поверхностного религиозного вольнодумства»1. 
Особая атмосфера, в которой воспитывался Вл. Соловьёв, определя-
лась также научно-педагогической и общественно-культурной дея-
тельностью отца, их дом посещали известные представители русской 
духовной культуры. Много позже философ посвятит своё, в известной 
мере итоговое произведение «Оправдание добра» отцу и деду – «с 
чувством живой признательности и вечной связи». 

В 1864 году Вл. Соловьёв поступает в 5-ю Московскую гимназию. 
Раннее обращение к философии, изучение её истории убедило фило-
софа, что философия как отвлечённое, исключительно теоретическое 
познание «окончила своё развитие». 

Для Вл. Соловьёва это означало необходимость поиска «новых 
начал» философии. Из писем, автобиографических заметок и мему-
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арной литературы мы знаем, что Вл. Соловьёв уже в отроческом воз-
расте отдаёт себя этому поиску. «Самостоятельное умственное разви-
тие, – пишет он, – началось у меня с появления религиозного скеп-
тицизма на тринадцатом году жизни. Ход моих мыслей в этом на-
правлении был совершенно последователен, и в четыре года я пере-
жил один за другим все фазисы отрицательного движения европей-
ской мысли за последние четыре века. От сомнения в необходимости 
религиозности внешней, от иконоборчества я пришёл к рационализ-
му, к неверию в чудо и божественность Христа, стал деистом, потом 
атеистом и материалистом»2. 

«Потребность положительного содержания для ума» и «отрица-
тельное отношение к религии» привели Вл. Соловьёва в 1869 году на 
естественный факультет Московского университета, где он предпола-
гал изучать «философскую сторону естествознания». 

Вскоре, однако, материализм был преодолен. Он оттолкнул Со-
ловьёва-студента безапелляционностью суждений. Молодой фило-
соф понял, что «пока оставалась в силе эта безусловность материали-
стической догмы, ни о каком умственном прогрессе не могло быть 
речи. <...> Явилась нетерпимость, преследования»3. Проучившись три 
года и восемь месяцев, он оставляет естественный факультет и начина-
ет посещать богословские лекции в Московской духовной академии. 

Сдав экзамены на кандидатскую степень, Вл. Соловьёв получает 
университетский диплом. 

В 1874 году Вл. Соловьёва по представлению П. Д. Юркевича, 
оказавшего большое и благотворное влияние на формирование 
взглядов молодого философа, оставляют в Московском университете 
для подготовки к преподавательской работе. 

Постепенно перед ним вырисовывается задача, решению кото-
рой он посвятит свою жизнь, – восстановить в правах «истинное хри-
стианство»: «<...> Теперь, когда разрушено христианство в ложной 
форме, пришло время восстановить истинное. Предстоит задача: вве-
сти вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, 
т. е. разумную безусловно форму. Для этого нужно воспользоваться 
всем, что выработано за последние века умом человеческим: нужно 
усвоить себе всеобщие результаты научного развития, нужно изучить 
всю философию»4. 

                                                           
2 Цит. по: Соловьёв С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьёва. – 
Брюссель, 1987. – С. 587. 
3 Соловьёв В. С. Письмо к редактору. О заслуге В. В. Лесевича для философского 
образования в России // Вопросы философии и психологии. – М., 1890. – Год II, 
кн. 5. – С. 120. 
4 Соловьёв В. С. Письма / Под ред. Э. Л. Радлова. – СПб., 1911. – Т. III. – С. 89. 
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Вл. Соловьёв совершает титаническую работу: по подлинникам в 
течение нескольких лет изучает и критически осмысливает религи-
озную и философскую мысль человечества. Идеи Платона и Спино-
зы, Канта и Гегеля, Шеллинга и Шопенгауэра, русских религиозных 
философов и христианских теософов, Бёме, Баадера и многих других 
частично вошли в создаваемую Вл. Соловьёвым философскую систе-
му. Не принимая полностью идеи ни одного из них, он не отказывал 
им в праве на существование, считая, что абсолютно ложных учений 
нет и даже в заблуждениях есть доля истины. Поэтому учение 
Вл. Соловьёва вбирает и удерживает элементы абсолютной истины, 
независимо от того, принадлежат ли они старой метафизике, или ге-
гелевской диалектике, или новейшему эмпиризму европейской нау-
ки: «<...> Азиатские и европейские мистики, александрийские плато-
ники и еврейские каббалисты, отцы церкви и независимые мыслите-
ли, персидские суфии и итальянские монахи, кардинал Николай Ку-
занский и Яков Бем, Дионисий Ареопагит и Спиноза, Максим Испо-
ведник и Шеллинг – все они единым сердцем и едиными устами ис-
поведуют недомыслимую и неизреченную абсолютность божества». 

Перед Вл. Соловьёвым всё чётче вырисовывается идея синтеза, 
«цельного знания», в основе которого лежат мысль разума, факт 
опыта и догмат веры. Задачи современного «умственного развития» 
человечества, «новейшей философии» он определяет следующим 
образом: «<...> Новейшая философия с логическим совершенством 
западной формы стремится соединить полноту содержания духов-
ных созерцаний Востока. Опираясь, с одной стороны, на данные по-
ложительной науки, эта философия, с другой стороны, подаёт руку 
религии. Осуществление этого универсального синтеза науки, фило-
софии и религии <...> должно быть высшею целью и последним ре-
зультатом умственного развития»5. Выполнению этой задачи и по-
святил свою жизнь русский философ. 

24 ноября 1874 г. в Петербургском университете Вл. С. Соловьёв 
защищает магистерскую диссертацию «Кризис западной философии. 
Против позитивизма». Диспут, состоявшийся на защите, приобрёл 
общественный резонанс, свидетельствуя о повороте части русской 
интеллигенции от господствовавших в 60-е годы позитивизма и ма-
териализма к идеализму. Многие присутствовавшие на диспуте отме-
тили, что русская философия обогатилась выдающимся мыслителем. 
Так, русский историк К. П. Бестужев-Рюмин в одном из писем пере-
давал своё впечатление о диспуте: «Необыкновенная вера в то, что он 

                                                           
5 Соловьёв В. С. Кризис западной философии (против позитивистов) // Сочинения 
в 2 т. 2-е изд. – Т. 2. – М.: Мысль, 1990. – С. 122. 
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говорит, необыкновенная находчивость, какое-то уверенное спокой-
ствие – всё это признаки ума. Внешней манерой он много напомина-
ет отца, и даже в складе ума есть сходство; но мне кажется, что этот 
пойдёт дальше. Если будущая деятельность оправдает надежды, воз-
бужденные этим днём, Россию можно поздравить с гениальным че-
ловеком». 

Вл. Соловьёва утверждают доцентом на кафедре философии Мо-
сковского университета, а через полгода, 31 мая 1875 года, он уезжает 
в зарубежную годичную командировку (Лондон, Париж, Египет, 
Италия) для изучения «индийской, гностической и средневековой 
философии». 

Вернувшись из-за границы, Соловьёв вновь приступает к препо-
давательской работе. Но вскоре, 14 февраля 1877 года, он подаёт в от-
ставку, так как не желает участвовать в борьбе двух профессорских 
партий, по-разному оценивающих новый университетский устав. Мо-
лодой философ переезжает в Петербург, работает в Учёном комитете 
министерства народного просвещения, читает лекции в университете 
и на Высших женских курсах. Период этот был весьма плодотворным 
для Вл. Соловьёва, он публикует ряд работ: «Философские начала 
цельного знания» (1877), «Критика отвлечённых начал» (1880), 
«Чтения о Богочеловечестве» (1877–81), «Теоретическая философия» 
(1897–99), «Оправдание добра» (1897). В центре внимания философа 
находятся вопросы целостности (всеединства) бытия; обретения 
цельного знания, достижения всеединого в бытии; познания, по-
строения такой системы категорий (важнейшей для Соловьёва явля-
ется категория «сущее»), которая бы соответствовала универсальному 
характеру принципа всеединства, и др. Хотя на разных этапах творче-
ства Вл. Соловьёв наполнял эти проблемы новым содержанием, не-
изменными оставались три стороны его философии всеединства: со-
фиология, учение о Богочеловечестве и взаимоотношение Востока и 
Запада. В апреле 1880 года он защищает докторскую диссертацию 
«Критика отвлечённых начал», которая завершает первый период 
творчества мыслителя, связанный преимущественно с разработкой 
основ задуманной философии всеединства, оказавшей большое воз-
действие на русскую мысль. 

После защиты диссертации Вл. Соловьёв получает возможность 
занять университетскую кафедру философии. Но его так и не утвер-
ждают в звании профессора. Виной тому было публичное выступле-
ние в зале Кредитного общества 28 марта 1881 года. Свою лекцию 
«Критика современного просвещения и кризис мирового процесса» 
Вл. Соловьёв закончил призывом к царю отменить смертную казнь 
народовольцам. Речь эта, её основная сентенция – «Скажем же реши-
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тельно и громко заявим, что мы стоим под знаменем Христовым и 
служим единому Богу – Богу любви», – имели большой обществен-
ный резонанс и, естественно, испортили отношения Вл. Соловьёва с 
правительством. Ему пришлось написать объяснительную записку 
губернатору, а затем и Александру III. Царь распорядился сделать 
философу внушение и запретить на время его публичные выступле-
ния. Из университета Вл. Соловьёва не выгоняли, но он сам не захо-
тел в нём оставаться. 6 ноября 1881 года он подает в отставку и поки-
дает Петербургский университет. «Вл. Соловьёв чувствовал, что в его 
жилах бьётся кровь публициста, проповедника, агитатора и оратора, 
литературного критика, поэта, иной раз даже какого-то пророка и 
визионера и вообще человека, преданного изысканным духовным 
интересам. Быть профессором было для него просто скучно»6. 

Второй период творчества философа приходится на 80-е годы. 
Им написано большое количество работ по различным проблемам 
общественной жизни России. Это, прежде всего, работы, посвящён-
ные религии и церкви, их центральной идеей была идея объединения 
государства и церкви. Наиболее известные из них – «Духовные осно-
вы жизни» (1882–84), ряд статей под общим названием «Великий 
спор и христианская политика» (1883), в которых он проявляет свои 
симпатии к католицизму, изданная в Загребе «История и будущность 
теократии (Исследование всемирно-исторического пути к истинной 
жизни)» (1887). В этом же году в Париже в салоне одной русской кня-
гини Вл. Соловьёв прочитал лекцию «Русская идея», которая позже 
была там же издана, а спустя два года в Париже философ опублико-
вал на французском языке книгу «Россия и Вселенская церковь». 

В 1889 году вместе с Н. Я. Гротом и другими философами 
Вл. Соловьёв принимает участие в основании журнала «Вопросы фи-
лософии и психологии», а с 1891 года редактирует материалы фило-
софского отдела Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, 
сам готовит большое количество словарных статей. 

Публицистика Вл. Соловьёва была посвящена не только фило-
софским и религиозным проблемам, но и национальным. Большая 
часть статей с национальной проблематикой была помещена в двух 
выпусках сборника «Национальный вопрос в России» (1888–91). 
Наивысшего накала публицистические выступления философа дос-
тигли в 1891–92 годах, в период борьбы с голодом. 

Третий и последний период творчества Вл. Соловьёва падает на 
90-е годы. 19 октября 1891 года он выступает с докладом «Об упадке 
средневекового миросозерцания», в котором говорит о резком рас-

                                                           
6 Лосев А. Ф. Владимир Соловьёв и его время. – М., 1990. – С. 63. 
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хождении исторического христианства с прогрессивным развитием 
социальной и культурной жизни человечества и о своих религиозных 
симпатиях к «неверующим двигателям общественного прогресса». 
Доклад вызвал бурное обсуждение при закрытых дверях. Оппоненты 
усмотрели в нём поношение православной церкви. Его печатание в 
«Вопросах философии и психологии» было запрещено цензурой. 

Среди философских исследований этого периода можно назвать 
«Теоретическую философию» и «Оправдание добра» – лучшую рабо-
ту Вл. Соловьёва, наиболее полно выразившую его мировоззрение; а 
также «Три разговора», в которое входит «Повесть об Антихристе». 

Мыслитель предвидит близкий конец человеческого общества, 
наступление царства антихриста. Подобные религиозно-мистичес-
кие, апокалиптические по своей сущности прогнозы Вл. Соловьёва 
отражали ближайшее будущее плутократии, крах «гражданского и 
экономического рабства». В опубликованном посмертно в «Вестнике 
Европы» ответе на рецензию кн. С. Трубецкого на «Три разговора», 
Вл. Соловьёв пишет о том, что «этот мир» заканчивает свое сущест-
вование: «Историческая драма сыграна, и остался ещё один эпилог»7. 

Социально-политическая позиция философа сложна и запутана. 
Своими выступлениями против плутократии, обскурантизма, анти-
семитизма и в защиту голодающих он ратовал за социальную спра-
ведливость, противопоставляя свои взгляды официальной идеоло-
гии. В то же время объективное содержание его абстрактно-гуманис-
тических, теологических построений и прогнозов носило порой вне-
научный характер. 

Скончался Вл. С. Соловьёв 31 июля (13 августа) 1900 года в под-
московном имении своих ближайших друзей князей Трубецких Уз-
кое. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Философия всеединства Вл. С. Соловьёва – одна из немногих 
созданных русской мыслью философских систем. Её содержание сво-
дится к ряду основных положений. 

Учение о сущем, Абсолютном и Бытии. Абсолютное – это все-
объемлющее начало философии веединства, оно – «всеединое сущее», 
Бог, являющийся последней основой всякого бытия. В онтологии Аб-
солютное – субстанциональное начало, в гносеологии – истина, в 
этике – благо, в эстетике – красота. Оно – Единое, и в нём заключено 
«всё». Абсолютное соотносится с Космосом, они «единосущны». 

Абсолютное не может иметь определений. Оно даётся нам непо-
средственно, как пишет Соловьёв, «во всех человеческих существах 

                                                           
7 Соловьёв В. С. По поводу последних событий. Письмо в редакцию // Собр. соч. / 
Под ред. С. М. Соловьёва и Э. Л. Радлова. 2-е изд. – Т. X (1897–1900). – С. 226. 
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глубже всякого определённого чувства, представления и воли лежит 
непосредственное ощущение абсолютной действительности»8. 

Абсолютное есть одновременно «ничто» и «всё»: как «ничто» 
оно не есть что-либо, не сводится к отдельному, а как «всё» оно опре-
деляет, обнимает собой всё сущее. Абсолютное, таким образом, вы-
ступает в качестве «всеединства», оно едино в себе самом и одновре-
менно всё во всём. 

Абсолютное (Бог) в философии всеединства распадается на абсо-
лютное сущее и абсолютное становящееся. Абсолютное сущее – это 
собственно всеединое, являющееся обладателем «силы бытия», воз-
можностью действительности. Абсолютное сущее представляется Со-
ловьёву своеобразным организмом, обладающим двумя центрами. 
Первый центр – действующее начало безусловного единства, сводя-
щее множество элементов к самому себе. Это начало свободно от ка-
ких-либо форм, свободно от бытия, оно лишь их потенция. 

Второй центр – производящее начало, сводящее множествен-
ность форм к единому основанию. Оно означает единство в явлении, 
оно не бытие, а его образ, идея, проникнутая началом божественного 
единства. Оба начала в Абсолюте и противоположны и едины, как 
порождающее и порождаемое. Таким образом, есть Абсолютное (Су-
щее) и Сущность как необходимость, идея бытия. 

Бытие «есть проявление сущего, или его отношение к другому. – 
пишет Вл. Соловьёв, и в примечании добавляет: «Сущее есть являю-
щееся, а бытие есть явление». – Таким образом, всякое бытие относи-
тельно, безусловно только сущее»9. Бытие двояко, это и идеальное 
бытие, или сущность, идея, первоматерия, и реальное бытие, или 
природа. «Поскольку сущность определяется сущим – она есть его 
идея; поскольку бытие определяется сущим, оно есть его природа»10. 

Таким образом, Абсолютное (Сущее, Бог) имеет свое другое – бы-
тие (сущность). Через отношение к бытию сущее утверждает себя, т. е. 
сущность определённым образом отражает своё содержание как 
единство в бытии. 

Это осуществление сущего в бытии Соловьёв называет Логосам. У 
Логоса три ипостаси: Логос скрытый, внутренний; Логос открытый, 
проявивший себя, и Логос конкретный (Христос). Конкретный Логос 
имеет и другое название – София: «<...> Как сущий, различаясь от 
своей идеи, вместе с тем есть одно с нею, так же и Логос, различаясь 
от Софии, внутренно соединен с нею. София есть тело Божие, мате-
                                                           
8 Соловьёв В. С. Философские начала цельного знания // Сочинения в 2 т. 2-е изд. 
– Т. 2. – М.: Мысль, 1990. – С. 232. 
9 Там же. – С. 221. 
10 Там же. – С. 241. 
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рия Божества, проникнутая началом божественного единства. Осу-
ществляющий в себе или носящий это единство Христос, как цель-
ный божественный организм – универсальный и индивидуальный 
вместе, – есть и Логос и София»11. 

Сущее, сущность и бытие определяют систему категорий фило-
софии всеединства, а именно: сущее порождает триаду дух – ум – 
душа; сущность предстает как благо – истина – красота; бытие рас-
крывается как воля – представление – чувство. 

Учение о мире и человеке. Абсолютное в философии всеединства 
не мыслится вне мира, оно с ним связано. Но разработанной картины 
творения мира у Вл. Соловьёва нет. В философии всеединства Абсо-
лютное сущее производит, творит бытие, природу, но не переходит в 
неё полностью. Этот акт превращения Абсолютного в мир вещей и 
явлений происходит путем «отпадения» «мировой души», Софии 
(которая есть идеальный образ бытия) от Абсолюта. Философ утвер-
ждает: «Свободным актом мировой души объединяемый ею мир от-
пал от Божества и распался сам в себе на множество враждующих 
элементов; длинным рядом свободных актов всё это восставшее 
множество должно примириться с собою и с Богом и возродиться в 
форме абсолютного организма»12. 

«Мировая душа» не забывает об отпавшем природном хаосе, она 
организует его «эволюцию», «собирание», развитие и преемствен-
ность в пяти царствах: минеральном, растительном, животном, чело-
веческом, в котором человечество осознаёт идею безусловного со-
вершенства Абсолютного, и Божьем, где человечество стремится эту 
идею осуществить, т. е. снова воссоединить мир с Богом. Таким обра-
зом, мировой процесс – это процесс космогонический, где «мировая 
душа» соединяется с отпавшим миром внешним образом, подготав-
ливает следующую ступень этого процесса – теогонический процесс, 
где собственно и происходит это слияние, внутреннее единение Бога 
и природы, представленной человеком и его сознанием. 

Из данных утверждений следует, что русский философ придер-
живается идеалистической точки зрения, по которой все царства 
едины и единство это не в материальности, а в Боге, Абсолютном су-
щем. Эта псевдоэволюционная концепция носит телеологический и 
преформистский характер. Для Соловьёва «причина изменения, идея 
и цель его» изначально заключаются в Абсолютном сущем, в Боге, 
поскольку иерархическая соподчинённость царств направлена к еди-
ной цели – осуществлению Царства Божия. 
                                                           
11 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве // Сочинения в 2 т. – Т. 2. Чтения о 
Богочеловечестве. Философская публицистика. – М.: Правда, 1989. – С. 108. 
12 Там же. – С. 137. 
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Материальный мир, утверждает философ, состоит из разнооб-
разных атомов, каждый из которых есть одновременно монада, обла-
дающая индивидуальностью. Эта индивидуальность определяется 
идеей, носителем которой выступает атом-монада. Идеи находятся в 
иерархической соподчиненности. Высшей идеей, объединяющей все 
остальные, является «мировая душа», всеединое. 

Соловьёв различает идею как предмет, т. е. некоторое представ-
ление вовне, и идею как субъект, т. е. некоторую особенную действи-
тельность, возможность «быть самостоятельным центром для себя, 
<...> следовательно, обладать самосознанием и личностью»13. Таким 
образом, в философии всеединства всё – от атома до Абсолюта (Бога) 
– есть существо, т. е. идея и личность. 

Абсолютное становящееся обладает весьма важным свойством: 
«<...> Будучи основанием <...> всего относительно бытия, будучи в 
этом качестве душою мира <...>», оно «в человеке впервые получает 
собственную, внутреннюю действительность, находит себя, сознаёт 
себя»14. Бог как «душа мира» в определённой степени зависит от че-
ловека, поскольку воплощается в нём и «вследствие этого может быть 
вечно действительным в своей абсолютности»15. 

В природном мире «божественный элемент мировой души» 
«существует только потенциально в слепом бессознательном стрем-
лении; в человеке он получает идеальную действительность, посто-
янно реализуемую». Таким образом, Бог – абсолютное сущее, чело-
век – абсолютное становящееся, и полная истина может быть выра-
жена, считает Вл. Соловьёв, словом «Богочеловечество»16. София вы-
растает у Соловьёва в религиозно-поэтический символ творческого 
общения человека с Богом. В работе «История и будущее теократии» 
(1885–86) философ называет Софией будущую Церковь, в которой 
христиане смогут стать «одним телом», а множественность тварного 
миропорядка вернётся к единству постоянного и вечного Абсолюта. 

Теория цельного знания. Гносеология всеединства занимает в 
философской системе Вл. Соловьёва значительное место. По мнению 
философа, «цельное знание» только тогда будет носить «безуслов-
ный характер», когда оно объединит в себе чувственный опыт и ра-
циональное мышление, подчинив их вере. Другими словами сущест-
вуют три вида истины: материальная, формальная и абсолютная Их 
носителями являются соответственно наука, философия и религия. 
                                                           
13 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве. – С. 67. 
14 Соловьёв В. С. Критика отвлечённых начал // Сочинения в 2 т. 2-е изд. – Т. 1. – 
М.: Мысль, 1990. – С. 713. 
15 Там же. – С. 712. 
16 Там же. – С. 716. 
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Высшей истиной, абсолютным знанием объявляется теология. Мис-
тицизм, определяя верховное начало и конечную цель всякого зна-
ния, имеет для Вл. Соловьёва главенствующее значение. Эмпиризм, 
считает философ, обладает материальным характером и служит ба-
зисом и реализацией высших начал. Рационализм является посред-
ником, общей связью всей системы вследствие своего формального 
характера. Предметом же цельного знания служит «истинно сущее» 
как само по себе, так и в его отношениях и проявлениях в эмпириче-
ской действительности субъективного и объективного мира, в кото-
рых оно есть абсолютное первоначало. Задача цельного знания со-
стоит в достижении «безусловного всеединства» в познании абсо-
лютного. 

Вне этого «универсального» синтеза теология, философия и нау-
ка «суть только отдельные части или стороны, оторванные органы 
знания и не могут быть, таким образом, ни в какой степени адекват-
ны самой цельной истине»17. Наука дает необходимый материал для 
всякого знания, философия придает знанию идеальную форму и 
только теология наполняет его абсолютным содержанием. Любой из 
элементов теории цельного знания может быть исходным в построе-
нии системы, «ибо так как истинная наука невозможна без филосо-
фии и теологии так же, как истинная философия без теологии и по-
ложительной науки и истинная теология без философии и науки»18. 
Каждый из элементов, доведенный до «истинной» полноты в цель-
ном знании, теряет свою самостоятельность и приобретает синтети-
ческий характер: положительная наука, возведённая в истинную сис-
тему или доведённая до своих настоящих начал и корней, переходит 
в свободную теософию, ею же становится и философия, избавленная 
от односторонности, а теология, освободившись от исключительно-
сти, также необходимо превращается в свободную теософию. Соловь-
ёв рассматривает свободную теософию как философскую систему, где 
«истинная философия необходимо должна иметь <...> теософиче-
ский характер»19. 

Свободная теософия в историческом развитии проходит три 
главных состояния: 1) господство мистицизма, 2) обособление от-
дельных элементов – теологии, философии и положительной науки, 
3) внутренний свободный синтез данных элементов. 

Большое значение в процессе познания принадлежит опыту. 
«Материал цельного знания, – утверждает Соловьёв, – даётся опы-

                                                           
17 Соловьёв В. С. Философские начала цельного знания. – С. 178. 
18 Там же. 
19 Там же. – С. 178–179. 
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том»20. Философ подразделяет опыт на внешний и внутренний, по-
следний включает психический и мистический опыт. Более подробно 
Соловьёв характеризует внешний, или физический, опыт. Это «такие 
состояния сознания, в которых мы чувствуем себя определяемыми 
чем-то для нас внешним, хотя о самом этом внешнем <...> мы не мо-
жем иметь никакого непосредственного познания, а ощущаем только 
его действие на нас». К внутреннему, или психическому, опыту он 
относит «такие состояния, в которых мы признаём преобладающее 
проявление нашей собственной природы или которые определяются 
этой природой». Содержание третьего – мистического – вида опыта 
составляют «такие явления, в которых мы чувствуем себя определяе-
мыми существенностью иною, чем мы, но не внешнею нам, а, так ска-
зать, ещё более внутреннею, более глубокою и центральною, нежели 
мы сами, – явления, в которых мы чувствуем себя не подчинёнными, 
не стеснёнными, а, напротив, возвышаемся над собой и получаем 
внутреннюю свободу»21. 

Первостепенное значение Соловьёв придает мистическим явле-
ниям, за ними идут явления психические, и самыми поверхностны-
ми, лишёнными самостоятельности, выступают физические явления. 

Первичной и основной формой истинного познания философ 
называет умственное созерцание, или интуицию. Частные явления не 
предоставляют нам универсальных истин. Универсальные истины 
связаны с явлениями, но имеют независимое от них собственное бы-
тие. Поэтому для познания их необходима особенная форма мысли-
тельной деятельности – мистическая интуиция. Соответственно это-
му познание понимается Соловьёвым как единовременный акт мис-
тического озарения. Для раскрытия абсолютной (по Соловьёву – не-
изменной) истины необходимо установить внутренний контакт со 
всеединым, что достигается лишь при помощи непосредственного 
внутреннего интуитивного созерцания. 

Во всяком познании познающий соединяется с познаваемым. 
Соловьёв указывает, что любой предмет можно познать двумя спосо-
бами: извне, благодаря эмпирическому и рациональному знанию 
(«знание поверхностное и относительное»), и изнутри, со стороны 
нашего абсолютного существа, внутренне связанного с существом 
познаваемого («знание безусловное, мистическое»). 

Процесс действительного познания, по Соловьёву, проходит три 
фазы. 

                                                           
20 Соловьёв В. С. Философские начала цельного знания. – С. 199. 
21 Там же. – С. 199–200. 
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1. Мы утверждаем, что есть некоторый самостоятельный предмет. 
Эта уверенность не даётся в ощущениях и мыслях, находится за их 
пределами. Познающий известным образом внутренне связан с по-
знаваемым, находится с ним в сущностном единстве, выражающемся 
в той непосредственной уверенности, с которой мы утверждаем без-
условное существование другого. Познающий субъект действует как 
безусловный и свободный; предмет ему открывается как безусловно-
сущий. 

2. Процесс умственного созерцания идеи данного предмета воз-
можен потому, что между познаваемым и субъектом существует такое 
взаимоотношение, в котором субъект воспринимает не отдельные 
качества предмета, а его собственный характер. Познающий субъект 
есть некоторая сущность, находящаяся в отношении с другими сущ-
ностями или идеями, следовательно, и с идеей данного предмета. 
Идеальное взаимодействие сущностей Соловьёв называет воображе-
нием. 

3. Идеальный образ предмета мы воплощаем в данных нашего 
опыта, сами ощущения тяготеют к этому идеальному образу, «потому 
что этот образ выражает собою внутреннее, метафизическое взаимо-
действие наше с тою самою сущностью, которой они (ощущения) 
суть внешнее проявление»22. Превращение хаоса ощущений «в еди-
ный и цельный образ предмета, неподвижно стоящий перед нами 
среди смутного потока впечатлений, – <...> это превращение есть 
творческий акт нашего духа»23, хотя и не может быть приравнено к 
творчеству из ничего. 

Таким образом, действительное познание предмета определяет-
ся: как вера в безусловное существование предмета; как умственное 
созерцание или воображение его сущности или идеи; как творческое 
воплощение или реализация этой идеи в актуальных ощущениях или 
эмпирических данных нашего природного чувственного сознания. 

Истина познания, по Соловьёву, определяется истиной предмета. 
Следовательно, для раскрытия истинного процесса познания мы 
должны учитывать, что предмет есть; что он есть и как он является. 
Истина предмета «состоит, во-первых, в его действительности и, во-
вторых, в его универсальности». Сам предмет «определяется, во-
первых, как безусловно-сущий <...>, во-вторых, как некоторая неиз-
менная и единая сущность <...>, или идея и, наконец, в-третьих, как 
некоторое актуальное бытие или явление <...>». И сам процесс по-
знания «определяется, во-первых, как вера в безусловное существо-

                                                           
22 Соловьёв В. С. Критика отвлечённых начал. – С. 731. 
23 Там же. 
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вание предмета, во-вторых, как умственное созерцание или вообра-
жение его сущности или идеи и, наконец, в-третьих, как творческое 
воплощение или реализация этой идеи <...>»24. Так как истина, по 
Соловьёву, находится в Абсолюте (Боге), то и познана она может быть 
только через религиозное восприятие, мистическую интуицию, веру. 

Учение о человеке, обществе, истории. Вл. С. Соловьёв гениаль-
но совместил в своём творчестве антропологические искания всей 
предшествующей отечественной и западной философии и, одновре-
менно, определил многие черты последующих, связанных с фило-
софской антропологией, школ русской философии. 

Предшествующая философия в разработке проблемы человека 
не удовлетворяла русского философа. Рационализм, являясь важ-
нейшим этапом развития европейской философии, утвердил пред-
ставление о человеке как «свободно-разумной личности», но при 
этом были попраны «права материи». Натуралистическая и материа-
листическая философия «восстановила и развила значение матери-
ального начала в мире и человеке». В материалистических школах 
человек «полюбил и познал материальную природу как нечто своё 
близкое и родное – развитие материализма и натурализма составляет 
такую же заслугу философии, как и развитие рационализма, в кото-
ром человек узнал и определил силы своего разумно-свободного ду-
ха»25. Однако и рационализм и материализм, как теоретическая фи-
лософия Нового времени, оказались односторонними, поскольку не 
смогли понять, что «рядом с миром вечных и неизменных образов 
предметного бытия и познания существует другая, изменчивая, вол-
нующая действительность – субъективный мир хотения, деятельно-
сти и жизни человеческой. Рядом с теоретическим вопросом: что 
есть? – существует вопрос практический: что должно быть?, т. е. 
чего мне хотеть, что делать, во что и из-за чего жить. На этот вопрос 
теоретическая философия по существу своему не могла дать никакого 
ответа <...>»26. Задача современной философии, считает Вл. Соло-
вьёв, – соединить противоположности и разорванность отвлечённого 
рационализма и эмпиризма, связав их с сущим в его абсолютности. 
Такая философия должна быть антропологической. 

При всей религиозной ориентации философских построений 
Вл. Соловьёва именно человек представляет центральный элемент 
бытия, культуры, истории, высший смысл богочеловеческого процес-
са: «Человек совмещает в себе всевозможные противоположности, 
                                                           
24 Соловьёв В. С. Критика отвлечённых начал. – С. 734. 
25 Соловьёв В. С. Исторические дела философии // Собр. соч. – Т. II (1878–1880). – 
С. 385. 
26 Соловьёв В. С. Кризис западной философии (против позитивистов). – С. 93. 
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которые все сводятся к одной великой противоположности между 
безусловным и условным, между абсолютною и вечною сущностью и 
преходящим явлением или видимостью. Человек есть вместе и боже-
ство и ничтожество»27. Соответственно этому положению определя-
лась и задача философии: «<...> Философия, осуществляя собственно 
человеческое начало в человеке, тем самым служит и божественному 
и материальному началу, вводя и то и другое в форму свободной че-
ловечности»28. 

Выстраивая новую богочеловеческую концепцию антропологии, 
философ проанализировал все предшествующие религиозные и фи-
лософские, далекие от религии, представления о человеке и пришёл 
к выводу о их недостаточности. Он считает, что в новом основанном 
принципе всеединства философии должны быть объединены вера в 
Бога и вера в человека. «Старая традиционная форма религии, – пи-
шет Вл. Соловьёв, – исходит из веры в Бога, но не проводит этой веры 
до конца. Современная внерелигиозная цивилизация исходит из ве-
ры в человека, но и она остаётся непоследовательною, – не проводит 
своей веры до конца; последовательно же проведённые и до конца 
осуществлённые обе эти веры – вера в Бога и вера в человека – схо-
дятся в единой полной и всецелой истине Богочеловечества»29. 

Религия, в центре которой единство человека и Бога, философия 
всеединства стали предметом научных интересов русского философа, 
о чём он прямо заявлял: «Своего учения не имею; но в виду распро-
странения вредных подделок христианства считаю своим долгом с 
разных сторон, в разных формах и по разным поводам выяснить ос-
новную идею христианства – идею Царства Божия, как полноту чело-
веческой жизни не только индивидуальной, но и социальной и поли-
тической, воссоединяемой через Христа с полнотой Божества»30. 

Метафизическим основанием религиозно-идеалистической ан-
тропологии Вл. Соловьёва является учение о сущем, Абсолюте и бы-
тии. Как было сказано выше, у Вл. Соловьёва Абсолютное – не только 
идея, но и личность. Как Абсолютное становящееся оно получает 
свою действительность в человеке и в этом смысле зависит от него, 
т.е. без человека не может завершиться творение Царства Божия. 
«Человек дорог Богу не как страдательное орудие Его воли, – пишет 
Соловьёв, – таких орудий довольно и в мире физическом, – а как 
добровольный союзник и соучастник Его всемирного дела. Это соуча-
                                                           
27 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве. – С. 113. 
28 Соловьёв В. С. Исторические дела философии. – С. 386. 
29 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве. – С. 27. 
30 Цит. по: Апостолов Л. Владимир Сергеевич Соловьёв, великий философ земли 
русской. – Тифлис, 1909. – С. 52. 
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стие человеческое непременно входит в самую цель Божьего действия 
в мире, ибо если бы эта цель мыслима была без деятельности челове-
ка, то она была бы уже от века достигнута <...>»31. Бог всегда рядом с 
человеком. 

 
Да! С нами Бог, – не там, в шатре лазурном, 
Не за пределами бесчисленных миров, 
Не в злом огне и не в дыханье бурном, 
И не в уснувшей памяти веков.  
 
Он здесь, теперь, – средь случайной, 
В потоке мутном жизненных тревог. 
Владеешь ты всерадостною тайной 
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог.32 

 
Наряду с Абсолютным сущим Вл. Соловьёв допускает «сущест-

во», которое также абсолютно, но не тождественно всеединому. Этим 
существом является человек, который сочетает в себе «два сущест-
венных элемента: во-первых, он имеет божественный элемент, все-
единство, как свою вечную потенцию, постепенно переходящую в 
действительность, с другой стороны, он имеет в себе то небожествен-
ное, то частное, не всё, природный, или материальный элемент, в си-
лу которого он не есть всеединое, а только становится им»33. 

Но при этом он особо подчёркивает, что нужно отличать процесс 
«человекобожеский», когда человек как бы подготавливается к 
встрече с Богом, от «богочеловеческого», когда эта встреча происхо-
дит. Оба эти процесса связаны друг с другом: «<...> Процесс всемир-
ного совершенствования, будучи богочеловеческим, необходимо есть 
и богоматериальный»34. Однако в этой связи определяющим явля-
ется процесс богочеловеческий. Философ настаивает: «Человеческая 
жизнь должна быть внутренно собрана, объединена и освящена дей-
ствием Божиим и превращена таким образом в жизнь богочеловече-
скую. И сущность дела, и принцип благочестия требуют при этом, 
чтобы процесс перерождения начинался сверху, от Бога, чтобы его 
основание было действием благодати, а не естественной воли челове-
ческой, отдельно взятой, – требуется, чтобы процесс был богочелове-
ческим, а не человекобожеским»35. 

                                                           
31 Соловьёв В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // Сочинения в 2 т. 
2-е изд. – Т. 1. – М.: Мысль, 1990. – С. 258–259. 
32 Соловьёв В. С. Стихотворения и шуточные пьесы. – Л., 1974. – С. 89. 
33 Соловьёв В. С. Критика отвлечённых начал. – С. 711. 
34 Соловьёв В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. – С. 267. 
35 Там же. – С. 513. 
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Человекобожеский, а затем и богочеловеческий процесс, опреде-
ляя этапы развития божественной идеи, связан не с отдельной лич-
ностью, а с человечеством в целом. Поскольку «целое первее своих 
частей, и предполагается ими, то первичная реальность есть челове-
чество, а не отдельное лицо; человечество есть существо, становящее-
ся абсолютным через всеобщий прогресс <...>. Это существо сверх-
личное <...> человечество истинное, чистое и полное – есть высшая и 
всеобъемлющая форма и живая душа природы и Вселенной, вечное, 
соединённое и во временном процессе соединяющееся с Богом и со-
единяющее с Ним всё, что есть». 

Человечество реально, оно субъект исторического развития. 
«Субъектом развития, – пишет философ, – является здесь человече-
ство как действительный, хотя и собирательный организм. Обыкно-
венно, когда говорят о человечестве как о едином существе или орга-
низме, то видят в этом едва ли более чем метафору или же простой 
абстракт: значение действительного единичного существа, или инди-
вида, приписывается только каждому отдельному человеку. Но это 
совершенно неосновательно. Дело в том, что всякое существо и вся-
кий организм имеет необходимо собирательный характер, и разница 
только в степени; безусловно же простого организма, очевидно, быть 
не может. <...> Как собирательный характер человеческого организ-
ма не препятствует человеку быть действительным индивидуальным 
существом, так точно и собирательный характер всего человечества 
не препятствует ему быть столь же действительным индивидуальным 
существом. И в этом смысле мы признаём человечество как настоя-
щий органический субъект исторического развития»36. 

Всеединство богочеловечества, как софийный процесс одухотво-
рения материи, – это долгий путь поднятия её до абсолютного со-
вершенства. Завершается он уже в человеческой истории при всё 
большем вовлечении в её процесс исторических лиц. Этот процесс 
трудный и долгий. «Исторический процесс, – пишет философ, – есть 
долгий и трудный переход от зверочеловечества к богочеловечест-
ву, и кто станет серьёзно утверждать, что последний шаг уже сделан, 
что образ и подобие зверя внутренне упразднены в человечестве и 
заменены образом и подобием Божиим, что никакой исторической 
задачи, требующей организованного действия общественных групп 
больше нет?» Поэтому каждый отдельный человек должен быть ак-
тивным участником этого всеобщего процесса. Как заповедь звучат 
слова Вл. Соловьёва в «Оправдании добра»: «<...> Принимай воз-

                                                           
36 Соловьёв В. С. Философские начала цельного знания. – С. 145. 
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можно полное участие в деле своего и общего совершенствования 
ради окончательного откровения Царства Божия в мире»37. 

Русский философ восстанавливает древнее учение об андрогин-
ности человека, т. е. о единстве мужского и женского начал. Когда-то, 
изначально человек был един, а затем произошло его раздробление 
на враждебные особи, в том числе на мужчин и женщин. Богочелове-
ческий процесс предполагает обратное их слияние посредством люб-
ви. Только она помогает преодолеть односторонность, «производит 
или освобождает реальные духовно-телесные токи, которые посте-
пенно овладевают материальною средою, одухотворяют её и вопло-
щают в ней те или другие образы всеединства – живые и вечные по-
добия абсолютной человечности»38. Философ снимает традиционное 
христианское противопоставление духа и плоти, выдвигая идею их 
единства в «святой телесности». Он пишет: «Ложная духовность есть 
отрицание плоти, истинная духовность есть её перерождение, спасе-
ние, воскресение»39. Точно так же должно быть снято противопостав-
ление мужчины и женщины. «<...> Истинный человек в полноте сво-
ей идеальной личности, очевидно, не может быть только мужчиной 
или только женщиной, а должен быть высшим единством обоих»40. 

Связь с Богом делает человека уникальным существом в природе 
– вечным и бессмертным, как вечен и бессмертен Абсолют. Другими 
словами, человек – это абсолютное становящееся, «второе абсолют-
ное», духовный центр мира. Предназначение человека – осуществить 
связь между Богом и материальным миром, стать «проводником все-
единяющего божественного начала в стихийную множественность – 
устроителем и организатором вселенной»41. 

Человек бесконечен и в другом отношении. Философ утверждает: 
«Человеческая личность, и, следовательно, каждый единичный че-
ловек, есть возможность для осуществления неограниченной дей-
ствительности, или особая форма бесконечного содержания»42. 
Как религиозный мыслитель, Вл. Соловьёв инструментом осуществ-
ления человеком этой возможности, наполнения его «бесконечным 
содержанием» считает религию: «Религия <...> есть связь человека и 
мира с безусловным началом и средоточием всего существующего. 
Очевидно, что если признавать действительность такого безусловно-

                                                           
37 Соловьёв В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. 
38 Соловьёв В. С. Смысл любви // Сочинения в 2 т. 2-е изд. – Т. 2. – М.: Мысль, 
1990. – С. 547.  
39 Там же. – С. 529. 
40 Там же. – С. 513. 
41 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве. – С. 140. 
42 Соловьёв В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. – С. 282. 
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го начала, то им должны определиться все интересы, всё содержание 
человеческой жизни и сознания, от него должно зависеть и к нему 
относиться всё существенное в том, что человек делает, познаёт и 
производит»43. Хотя религия должна быть «всем во всём», она не 
должна быть насильственной, не должна подавлять свободу. Истин-
ная религия, – утверждает философ, – не может исключать или по-
давлять, или насильственно подчинять себе какой бы то ни было 
элемент, какую бы то ни было живую силу в человеке и его мире. 
Другими словами, воссоединение человека с Богом должно быть без-
условно свободным от любой исключительности, самоутверждения, 
эгоизма. Гарантом свободы человека выступает его богоподобие: 
«Человек не только имеет ту же внутреннюю сущность жизни – все-
единство, – которую имеет и Бог, но он свободен восхотеть иметь её 
как Бог, т. е. может от себя восхотеть быть как Бог»44. 

А реализовать себя как личность человек может только в общест-
ве, поскольку «общественность не есть привходящее условие личной 
жизни, а заключается в самом определении личности, которая по су-
ществу своему есть сила разумно-познающая и нравственно-
действующая». Таким образом, диалектика личности и общества по-
зволяет говорить об их единстве и взаимной обусловленности: «<...> 
Общество есть дополненная или расширенная личность, а лич-
ность – сжатое, или сосредоточенное, общество»45. Подчиняясь 
обществу, человек возвышается, а его самостоятельное, свободное 
волеизъявление в свою очередь укрепляет общество. 

Союз общества и личности исторически развивается, меняя свои 
характеристики. Вл. Соловьёв выделяет три этапа развития этого 
союза: 1) сохранение того, что было осуществлено в прошлом (рели-
гиозный этап); 2) осуществление союза общества и личности в на-
стоящем (политический этап); 3) предварение будущего в настоящем 
(пророческий этап). Эти этапы соответствуют трём ступеням (форма-
циям) развития жизненного строя человечества: родовому, нацио-
нально-универсальному и духовно-вселенскому. Духовно-вселенский 
строй ещё предстоит построить. Это станет возможным тогда, считает 
Соловьёв, когда будут одухотворены первые два этапа развития, т. е. 
будет перестроена на принципах нравственности не только семья, но 
и экономика и политика. 

Ячейкой перерождения является семья, в которой «каждый есть 
цель для всех, за каждым ощутительно признаётся безусловное зна-

                                                           
43 Соловьёв В. С. Чтения о Богочеловечестве. – С. 5. 
44 Там же. – С. 140. 
45 Соловьёв В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. – С. 286. 
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чение, каждый есть нечто незаменимое»46. Духовное возрождение 
семьи, её будущность диалектически связаны с духовно-
нравственным развитием народа, который, в свою очередь, не может 
развиваться и существовать вне человечества. Личность, таким обра-
зом, будучи общественной, постоянно связана с семьей, народом и 
человечеством. 

Нравственно-духовные отношения должны быть не только меж-
ду человеком и обществом, но и между человеком и природой. Эти 
отношения также исторически менялись. Соловьёв пишет: «Возмож-
но троякое отношение человека к внешней природе: страдательное 
подчинение ей в том виде, как она существует, затем деятельная 
борьба с нею, покорение её и пользование ею как безразличным ору-
дием и, наконец, утверждение её идеального состояния – того, чем 
она должна стать через человека»47. Достичь третьего состояния 
гармонии человека с природой нам ещё предстоит. 

Важнейшей задачей философии всеединства Вл. Соловьёв считал 
поиски путей обретения человеком своей нравственной сущности, а 
человечеством – Царства Божия. Исторический анализ развития че-
ловеческого общества приводит философа к мысли, что оно диффе-
ренцировано, люди-«атомы» отчуждены от своей сущности, в жизни 
господствует материальное начало. Не только природный мир, но и 
общество демонстрирует наличие идеального единства и реальной 
множественности. Задача состоит в интеграции человечества на ду-
ховной основе. В качестве идеала выступает Царство Божие как осо-
бое состояние человека, когда достигается единение с Богом, и как 
особая форма общественного устройства – вселенская церковь Цар-
ства Божия, но «спасение души есть окончательная цель, а организа-
ция наилучших социальных порядков для общего блага <...> есть од-
но из необходимых средств для этой цели»48. 

Цель жизни отдельного человека, как и цель устройства «наи-
лучших социальных порядков», ясна, но реалии социальной жизни 
человека говорят о дифференциации, разобщённости людей в обще-
стве, о распаде единого человечества на отдельные личности. Фило-
соф с огорчением констатировал, что «единство наше со всем другим 
является для нас как призрачное, несущественное, за настоящую же 
действительность мы признаём здесь только своё отдельное, особен-
ное я: мы замкнуты в себе, непроницаемы для другого, а потому и 
другое, в свою очередь, непроницаемо для нас. <...> Это противупо-
                                                           
46 Соловьёв В. С. Оправдание добра. Нравственная философия. – С. 355. 
47 Там же. – С. 427. 
48 Соловьёв В. С. Национальный вопрос в России. Вып. второй // Сочинения в 2 т. 
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ставление себя всем другим и практическое отрицание этих других – 
и является коренным злом нашей природы <...>»49. Достаточно четко 
представляя картину увеличивающегося «хаоса разрозненных эле-
ментов», Вл. Соловьёв вместе с тем не считал её трагически обяза-
тельной. Выход из этого хаоса – в осуществлении принципа всеедин-
ства, в ликвидации разобщённости людей между собой, между чело-
веком и природой, и в конечном итоге между материальным и иде-
альным. 

Богочеловечество, как извечный идеал, к которому стремится 
человечество, будет новым космосом его бытия. В нём не только не 
будет разъединения и распада связей между людьми, но и будет по-
беждена смерть. Поддерживая идеи Н. Ф. Фёдорова, Вл. С. Соловьёв 
считал, что человек должен быть бессмертен, поскольку «всякое бла-
го возможно для человека только под условием, что живёт он сам и 
живут те, кого он любит»50. 

Человек должен научиться продлять свою жизнь и достигать 
практического бессмертия. Сверхзадача человека в этом отношении – 
стать «сверхчеловеком». «А если так, то, значит, „сверхчеловек” дол-
жен быть прежде всего и в особенности победителем смерти, осво-
бождённым освободителем человечества от тех существенных усло-
вий, которые делают смерть необходимой, и, следовательно, испол-
нителем тех условий, при которых возможно или вовсе не умирать, 
или, умерев, воскреснуть для вечной жизни»51. Опыт такой победы 
над смертью был, его дал человечеству Христос. Он определил путь 
спасения, тот «сверхчеловеческий путь, которым шли, идут и будут 
идти многие на благо всех, и, конечно, важнейший наш жизненный 
интерес – в том, чтобы побольше людей на этот путь вступали, пря-
мее и дальше по нём проходили, потому что на конце его – полная и 
решительная победа над смертью»52. 

Духовное совершенствование человека происходит не только че-
рез «внутреннее религиозное развитие», но и через развитие нравст-
венности. Основополагающей этической категорией философии все-
единства является добро, а жизненной задачей человека – «служение 
Добру чистому, всестороннему и всесильному». Главная характери-
стика категории добра состоит в том, что «добро само по себе ничем 
не обусловлено, оно всё собою обусловливает и через всё осуществля-
ется. То, что оно ничем не обусловлено, составляет его чистоту; то, 
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что оно всё собою обусловливает, есть его полнота, а что оно через 
всё осуществляется, есть его сила, или действенность»53. Именно доб-
ро определяет «первоначально и окончательно» нравственный 
смысл нашей жизни и это определение совершается посредством со-
вести и разума. Человек, по Соловьёву, по своему назначению и 
принципу является безусловной внутренней формой для добра, как 
своего содержания. Получается, что соловьёвское решение вопроса 
страдает некоторой фаталистичностью, ибо Бог заранее предопреде-
лил сеть извилистых человеческих путей свести в генеральную ли-
нию добра, отступить от которой можно, но даже и злое, как дело рук 
человеческих, окончательно приводится Богом к положительному 
результату. Правда, смысл этой сводимости не очень тесен, даже и 
пространственно, ибо жизненная задача человечества состоит не 
только в спасении себя, но и всего тварного мира, в собирании и оду-
хотворении всей вселенной, нравственное делание становится поис-
тине мировым, вселенским и смысложизненная задача человека не 
ограничивается лишь рамками межчеловеческих отношений или от-
ношением к самому себе. Есть внешнее, природа, материя, которая 
нуждается в собирательном воздействии человека, именно от неё за-
висит полнота и целостность, гармония и красота духовно-
материальной жизни Царствия Божия. В созидании этого Царства 
человек выступает как равноправный сотрудник Бога, сознательный 
и совестливый, понимающий, что если Богу совершенство присуще 
изначально, то человеком оно достигается, а достижение – это про-
цесс, потому-то и смысл жизни есть не просто мысль, идея, понятие, 
но и живой творческий процесс, проходящий через стадии космиче-
ской, природной эволюции и стадии духовного роста к осуществле-
нию абсолютного Добра или божественного мира на земле. 

Кроме всеобъемлющей категории в этике Соловьёва есть еще три 
первичных этических чувства: стыд, жалость и благоговение. Стыд 
выражает человеческое отношение к недолжному быть в его жизни: 
«<...> Я стыжусь, следовательно, существую, не физически только 
существую, но и нравственно, – я стыжусь своей животности, следо-
вательно, я ещё существую как человек»54. Жалость – это человече-
ское отношение к другим людям, признание их самоценности. Она 
выражается в любви во всём диапазоне её проявления – от любви 
материнской до любви к отечеству. Это чувство лежит в основе спра-
ведливости: «Не делай другим ничего такого, чего не хочешь себе от 
других», и милосердия: «Делай другим то, чего сам хотел бы от дру-
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гих». Наконец, благоговение – чувство, испытываемое человеком пе-
ред авторитетом родителей. 

Общее правило достойной жизни человека заключается в том, 
что он ни при каких обстоятельствах не должен быть средством для 
достижения блага другого лица, класса или общества в целом. Исходя 
из этого, Вл. Соловьёв формулирует моральный закон общества: 
«<...> Никакой человек ни при каких условиях и ни по какой причине, 
не может рассматриваться как только средство для каких бы то 
ни было посторонних целей – он не может быть только средством 
или орудием ни для блага другого лица, ни для блага целого класса, 
ни, наконец, для так называемого общего блага, т. е. блага большин-
ства других людей»55. Гуманистический потенциал этой формулы не 
вызывает сомнения. 

Достоинство человека имеет свое основание в богоподобии, по-
скольку «личность человеческая – и не личность человеческая вооб-
ще, не отвлечённое понятие, а действительное, живое лицо, каждый 
отдельный человек – имеет безусловное, божественное значение»56. 
Наконец, самоценность личности определяет, по Соловьёву, сущность 
общества: «Принцип человеческого достоинства, или безусловное 
значение каждого лица, в силу чего общество определяется как 
внутреннее, свободное согласие всех, – вот единственная нравствен-
ная норма»57. 

Нравственность, считает философ, должна реализовать себя в 
практической жизни как отдельной личности, так и общества в це-
лом. В процессе эволюции общество должно становиться более нрав-
ственным и духовным, при этом нравственность будет проникать во 
все сферы деятельности общества, в том числе в экономическую. В 
обществе должны осуществляться нормы, при которых «значение 
человека, а следовательно, и человеческого общества не определяется 
по существу экономическими отношениями, что человек не есть 
прежде всего производитель материальных полезностей или рыноч-
ных ценностей, а нечто гораздо более важное, <...> и общество также 
есть нечто большее, чем хозяйственный союз»58. Однако общество, 
общественные отношения должны обеспечивать каждому его члену 
достойное человеческое существование, правда, «это уже вопрос не 
нравственности, а экономической политики»59. Отдавая должное 
экономической, материальной сфере жизнедеятельности человека, 
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Вл. Соловьёв неоднократно подчеркивал, что «действительное осу-
ществление человеколюбия должно захватывать область матери-
альной жизни»60. 

В религиозно-идеалистической антропологии Вл. С. Соловьёва 
человек – единственное активное, деятельное существо природы, 
осознающее свою деятельность, создающее идеалы. Он единствен-
ный может, а философ утверждает, что и должен делать себя лучше, 
чем он есть в действительности. Поэтому человек должен оценивать-
ся не по тому, что он есть, а по тому, что он уже сделал или делает. 
«Человеку естественно хотеть быть лучше и больше, чем он есть в 
действительности <...>. Если он взаправду этого хочет, то и может, а 
если может, то и должен». Это утверждение может показаться проти-
воречивым и даже бессмысленным – «быть лучше, выше, больше 
своей действительности». «Да, – утверждает философ, – это есть бес-
смыслица для животного, так как для него действительность есть то, 
что его делает и им владеет; но человек, хотя тоже есть произведе-
ние уже данной, прежде него существовавшей действительности, 
вместе с тем может воздействовать на неё изнутри, и следовательно, 
эта его действительность есть так или иначе, в той или другой мере 
то, что он сам делает, – делает более заметно и очевидно в качестве 
существа собирательного, менее заметно, но столь же несомненно и 
в качестве существа личного»61. 

И ещё одна оценка человека, считает Соловьёв, должна быть уч-
тена: человек должен быть нравственно безупречен и деятелен в 
стремлении к ещё большему совершенству. «Во всяком человеческом 
деле, большом и малом, физическом и духовном, одинаково важны 
оба вопроса: что делать и кто делает? Плохой или неприготовлен-
ный работник может только испортить самое лучшее дело», – заяв-
ляет философ. 

Таковы основные черты религиозной антропологии Вл. Соловьё-
ва, в которой человек, являясь образом и подобием Бога, становя-
щимся всеединым, утверждающим себя в высоких идеалах нравст-
венности, самоценен, ибо Бог «определяет только то, чем он стано-
вится, – содержание и цель его жизни, но что он этим становится, 
это имеет своё основание не в Божестве, отрешённом от всякого про-
цесса, а в нём самом»62. 

Вл. Соловьёв не был бы истинно русским философом, если бы не 
предпринял попытки или хотя бы не помыслил о реальном воплоще-
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нии своих идей относительно России, её прошлого и будущего. 
Именно здесь обнаруживается болевая точка, обнажённый нерв его 
пульсирующей мысли. 

Ещё в канун русско-турецкой войны 1877–78 годов Вл. Соловьёв 
на публичном заседании Общества любителей российской словесно-
сти произнес речь «Три силы», в которой продемонстрировал всё то 
же стремление к всеединству. Философ считает, что человеческое 
развитие управляется тремя силами, воплощёнными в трёх основных 
культурах: в мусульманском Востоке, Западной цивилизации и Сла-
вянстве. В культуре мусульманского Востока преобладает влияние 
силы единства, отрицающей всякую индивидуальную свободу. В За-
падной цивилизации, наоборот, утверждается самостоятельность всех 
«индивидуальных форм». Если Восток уничтожает человека и утвер-
ждает только бесчеловечного Бога, то Запад вырабатывает частные и 
общие формы жизни, не заботясь о её внутреннем содержании. В 
Славянстве, и в особенности в России, действует третья сила – боже-
ственная, которая может дать положительное содержание Востоку и 
Западу, освободить их от исключительности и создать целостность 
общечеловеческого организма. 

Философ неоднократно подчёркивал, что именно русский народ 
призван осуществить «правду Божию» на Земле. Не удивительно, что 
многие современники считали его славянофилом «на всю жизнь». 
Что действительно славянофильского в его взглядах? Это признание 
особой миссии русского народа, вера в Россию, идея Москвы как 
третьего Рима, взвешенная критика европейского пути общественно-
го развития, идеализация русских форм «государственности и обще-
ственности» – союза церкви с самодержавием, опирающегося на 
поддержку народа, живущего в общинах. Он утверждал: «Монастырь, 
дворец и село – вот наши общественные устои, которые не поколеб-
лются, пока существует Россия»63. 

Однако Вл. Соловьёв был далёк от «отрицательного» национа-
лизма славянофилов, критиковал его: «Я решительный враг отрица-
тельного национализма, или народного эгоизма, они не хотят понять 
той простой вещи, что для показания своей национальной самобыт-
ности на деле нужно и думать о самом этом деле, нужно стараться 
решать его самым лучшим, а не самым национальным образом». В 
отличие от славянофилов, Вл. Соловьёв как философ всеединства 
признавал равные права православия и католичества, стремился объ-
единить оба этих направления в общую кафолическую церковь. Сле-
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дуя идее всеединства, Вл. Соловьёв стремился поднять на должную 
высоту политическое значение царизма. Он полагал, что царизм в 
союзе с «вселенской церковью и теократией» обеспечит мощь и мо-
гущество России. Этот союз позволит «сообщить живую душу» чело-
вечеству, соединить «разорванное» человечество «с всецелым боже-
ственным началом». Вл. Соловьёв утверждал идею национального 
призвания как идею осуществленного всеединства, всечеловечества. 
И всё же эта великая идея русского философа была не более чем тео-
кратической утопией. Вера в национальное мессианство, основы-
вающееся на триаде: Москва – третий Рим, русское самодержавие и 
народ-богоносец – была далека от исторических реалий конца XIX 
века и в конечном итоге привела Вл. Соловьёва к духовной драме. В 
«Трёх разговорах» – поразительном документе, на страницах которо-
го и отражена эта драма, – представлена уже другая историческая 
перспектива человечества: его история не имеет прогресса и, следо-
вательно, богочеловеческой перспективы. Человечество ждут опус-
тошительные войны, западная культура столкнется с панмонголиз-
мом и потерпит поражение. Спасение от ига народы увидят в культе 
кумира и тоталитаризме, станет возможной победа Антихриста. Но-
вое царство, если и возникнет, то только за пределами земной исто-
рии человечества. 

Подытоживая жизнь и творчество Вл. Соловьёва, А. Ф. Лосев пи-
сал: «В 1900 г. Вл. Соловьёв умирал от неизлечимых болезней; а че-
ловечество, по его мнению, в те времена тоже умирало и тоже от сво-
их неизлечимых болезней, которые он теперь уже научился распо-
знавать вопреки своему прежнему прогрессивно-историческому оп-
тимизму. У Е. Н. Трубецкого мы читаем: „Мы знаем, что уже „Три 
разговора” были написаны в предвидении „не так уже далекой” смер-
ти самого автора. Это предчувствие близости собственного конца в 
связи с изданием книги, повествующей о непосредственно предстоя-
щем всеобщем конце, не есть результат простой случайности. Что-то 
оборвалось в Соловьёве, когда он задумывал эту книгу: её мог напи-
сать только человек, всем своим существом предваривший как свой, 
так и всеобщий конец”. Таким образом, мы не ошибёмся, если вооб-
ще назовём всё мировоззрение Вл. Соловьёва не иначе, как филосо-
фией конца. 

При этом мы хотели бы только предупредить читателя о недо-
пустимости некоторых крайних выводов из этой философии конца. 
Ведь эту философию конца очень легко понять как проповедь какого-
то квиетизма, оппортунизма или даже нигилизма. Но такого рода 
выводы диаметрально противоположны тому, что хотел умирающий 
Вл. Соловьёв. Никакой конец не мог иметь для него абсолютного и 
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всепобеждающего значения. С его точки зрения, если конец дела оз-
начал его неудачу, то этот же конец означал необходимость ещё чего-
то нового. Конец одного Вл. Соловьёв всегда мыслил как начало дру-
гого, хотя это другое и не представлялось ему в ясном виде. Но вот, 
например, разочаровавшись в схематизме своей ранней философской 
схемы, в своих статьях под названием „Теоретическая философия” он 
стал уже на новый путь, хотя и не успел его закончить. В критике тра-
диционной религии он ощутил её конец, но он же умер ещё и провоз-
вестником ещё новых достижений на этих путях. Он предчувствовал 
и конец прежней отвлечённой эстетики, основанной не на красоте 
как умозрительной предметности, но на красоте как животворящей 
силе самой действительности <...>»64. Таким был финал этой удиви-
тельной жизни. 

                                                           
64 Лосев А. Ф. Владимир Соловьёв и его время. – С. 676–677. 
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М И Р О С О З Е Р Ц А Н И Е   

Р Е Л И Г И О З Н О Г О  Ф И Л О С О Ф А :   

Е В Г Е Н И Й  Т Р У Б Е Ц К О Й  

Философская культура «русского религиозного ренессанса» рож-
дается из предчувствия трагичности исторического пути человечест-
ва, катастрофичности «несоборной» эпохи, если воспользоваться об-
разом родоначальника этого направления В. С. Соловьёва. «Всякий 
невольно чувствует и понимает, – пишет он, – что при нынешней все-
сторонней связности между различными частями человечества не-
возможно будет локализовать вооружённые столкновения <...>»1. 
Мыслителями эпохи всё больше осознаётся антагонизм современной 
цивилизации, когда «величайшие возможности соединяются с вели-
чайшими опасностями»2, – по словам Н. А. Бердяева. Личностно это 
время многими переживается как «апокалиптическое».  

Трагизм эпохи в судьбе Е. Н. Трубецкого (1863–1920) становится 
жизненным контекстом. В 1915 г. он пишет: «В течение беспредель-
ной серии веков в мире царствовал ад – в форме роковой необходи-
мости смерти и убийства. Что же сделал в мире человек, этот носи-
тель надежды всей твари, свидетель иного высшего замысла? Вместо 
того, чтобы бороться против этой „державы смерти”, он изрёк ей своё 
„аминь”»3. Думается, что именно из этого осознания трагичности ис-
торического пути человечества и происходит в русской философской 
школе переориентация в понимании универсального с темы абсо-
                                                           
1 Соловьёв В. С. Первый шаг к положительной эстетике // Сочинения в 2-х тт. Т. 2. 
– М.: Мысль, 1988. – С. 552. 
2 Бердяев Н. А. Кризис искусства (Репринтное издание). – М., 1990. – С. 22. 
3 Кн. Е. Н. Трубецкой. Умозрение в красках. Вопрос о смысле жизни в древне-
русской религиозной живописи. Публичная лекция. – М., 1916. – С. 6.  
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лютного субъекта (проблема «классического» западноевропейского 
рационализма) на уровень осмысления самой жизни в измерениях 
Абсолюта, цельности жизни сквозь призму христианско-религиозного 
мировоззрения. На этом пути философия Серебряного века ищет ос-
нования гармонизации разорванного, несогласованного, конфликту-
ющего мира, преодолевая характерные для эпохи расщепления и раз-
лады сознания; ставит перед собой задачу положить в основание фи-
лософствования цельный, полный опыт человеческого бытия, избегая 
односторонне абстрактного или эмпирического представления о нём.  

Замечательный русский философ, академический профессор, 
публицист, писатель, религиозный мыслитель, культуролог, философ 
права, церковно-общественный и политический деятель Евгений 
Николаевич Трубецкой родился 23 сентября (5 октября) 1863 г. в 
имении Ахтырка Московской губернии. Его брат, философ Сергей 
Николаевич Трубецкой (1862–1905), был также философом и совер-
шенно замечательной личностью, пользовался в обществе заслужен-
ным авторитетом либерально мыслящего, предельно честного, по-
следовательного в своих поступках человека; в 43 года он избирается 
ректором Московского университета, открыто выступает за предос-
тавление университетской автономии. Историк русской философии 
В. В. Зеньковский отмечал принадлежность братьев Трубецких к «од-
ной из самых просвещённых и родовитых семей в России»4.  

Е. Н. Трубецкой 5 окончил юридический факультет Московского 
университета, где обучался в 1881–85 гг. В молодые годы пережил 
духовный кризис, с чем было связано последующее его увлечение 
позитивизмом («спенсеровского типа», по его словам), нигилизмом, 
материализмом и возвращение к религиозному миропониманию. По 
окончании университета Трубецкой работает в должности приват-
доцента Юридического лицея в Ярославле. В 1892 г. Е. Н. Трубецкой 
защищает диссертацию на степень магистра по теме: «Религиозно-
общественный идеал западного христианства в V в. Миросозерцание 
Блаженного Августина», а в 1897 г. – на степень доктора философии: 
«Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI в. 
Идея Царства Божия у Григория VII и публицистов его времени».  

После защиты докторской диссертации Е. Н. Трубецкой занима-
ет должность сначала приват-доцента, затем – профессора в Киев-

                                                           
4 Зеньковский В. В. История русской философии. – Харьков; М., 2001. – С. 763. 
5 В освещении биографии философа использованы справочные издания: Филосо-
фы России ХIХ–ХХ столетий. Биографии, идеи, труды / Изд. 2-е, перераб. и доп., 
гл. ред. П. В. Алексеев. – М., 2002; Фирсова Л. В. Трубецкой Е. Н. // Русская фило-
софия: Энциклопедия / Под общ. ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, 
А. П. Поляков. – М., 2007. – С. 582–584. 
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ском Императорском Университете имени святого Владимира. Много 
позже о «киевском периоде» (1897–1906 гг.) в биографии Трубецкого 
С. Н. Булгаков скажет: «Мы познакомились в Киеве в качестве киев-
ских профессоров. Вместе перебаливали тогдашние академические 
настроения, вместе проводили кампанию „освободительного движе-
ния” в Киеве, ездили на разные съезды, сообща работали в изданиях 
религиозного направления, чему не мешало всегда существовавшее 
между нами различие в оттенках, мнениях и темпераментах»6. С 
1906 г. Е. Н. Трубецкой – профессор Московского университета. Как 
университетский преподаватель Трубецкой ведёт курсы по энцикло-
педии права, истории философии права. В этой области знаний он 
разрабатывает идею правового государства, рассматривая право на 
ступени несовершенного человеческого развития как проявление Аб-
солютного.  

Как гражданин Трубецкой – сторонник идей просвещённого ли-
берализма, эволюционного демократизма как линий социального 
развития, утверждения господства права на основе постепенных ре-
форм общества и культурно-просветительской, публицистической 
работы. С этими убеждениями, пожалуй, связана его активная дея-
тельность в Государственном совете (1907–08 гг.), участие в работе 
книгоиздательства «Путь» (1910–17 гг.), исполнение обязанностей 
главного редактора «Московского еженедельника», органа «Союза 
мирного обновления» (1906–10 гг.). Трубецкой – один из организа-
торов Психологического общества при Московском университете, 
активный участник московского Религиозно-философского общества 
памяти Вл. Соловьёва. Его характеризуют неравнодушие и деятель-
ностное внимание ко всему происходящему в российском обществе. В 
этом отношении нельзя не отметить отклик Е. Н. Трубецкого на вы-
пуск знаменитого сборника о русской интеллигенции «Вехи» 
(1909 г.), вызвавшего бурную и неоднозначную реакцию.  

Пожалуй, как никто другой, философ Евгений Трубецкой пони-
мает и принимает «веховский» дух. Он последовательно доказывает, 
что «Вехи» направлены «не против любви к народу, как утверждает 
тенденциозная критика, а против народничанья <...>»7. Философ ви-
дит в обвинениях «веховских» мыслителей «в предательстве» ситуа-
цию, весьма часто наблюдаемую в истории человечества: «Наруши-
телей общественного спокойствия, – пишет он, – как водится, обви-
                                                           
6 Булгаков С. Н. Памяти князя Евгения Николаевича Трубецкого // Филимо-
нов С. Б. Интеллигенция в Крыму (1917–1920): поиски и находки источниковеда. – 
Симферополь, 2006. – С. 70. 
7 Вокруг «Вех». Приложение // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–1910. 
– М., 1991. – С. 462. 
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няют в измене: только на этот раз речь идёт не об измене государству, 
а об измене освободительному движению <...>»8. На самом же деле 
«веховцы» продемонстрировали верность культуре и отказ, как ска-
зали бы мы ныне, от идеологических метанарративов. Мыслитель 
разделяет «веховскую» позицию в понимании философии как мыш-
ления с позиции целого, мира как целостности. Культура философ-
ского мышления, которой так не хватало российской интеллигенции, 
– взгляд, сопряжённый с некоторой «надмирностью», или иначе – 
ориентацией на «третью правду», – эта идея красной нитью проходит 
через сборник, и тут Е. Н. Трубецкой солидарен с «веховцами». 
Именно с такой позиции он поясняет их идеи. «Необходимо при-
знать, – пишет он, – что существуют начала нравственные и право-
вые, которые обладают всеобщей и безусловной ценностью, незави-
симо от того, полезны или вредны они большинству, согласны или не 
согласны они с его волей. Это и есть то самое, что проповедуют Ве-
хи»9. Трубецкой предчувствует, что Россия стоит перед двумя опасно-
стями – «чёрным зверем реакции» и «красным зверем революции» 
(«Два зверя»).  

Предчувствия философа оправдались. После 1917 г. Е. Н. Трубец-
кой связан с «белым движением», находится в рядах Добровольче-
ской армии. О том нелёгком времени философ оставил воспомина-
ния, позволяющие зримо представить, почувствовать весьма непро-
стые ситуации гражданской войны, заслуживающие, как предельно 
честные свидетельства времени, серьёзного внимания со стороны со-
временных историков и философов. В этом отношении чрезвычайно 
интересны, с точки зрения понимания ситуации на Украине в 1918–
19 гг., описания увиденного Трубецким. В «путевых заметках бежен-
ца» читаем: «От Москвы до Брянска разговоры велись преимущест-
венно на политические темы. Ругали на все лады большевиков. И что 
всего замечательнее, у них не оказалось ни одного защитника. <...> 
Впоследствии на Украйне 10 мне довелось слышать иные разговоры. 
Там иллюзии не были изжиты и народ ждал прихода большевиков 
как манны небесной. С разных сторон мне приходилось слышать от 
путешествующих о большевистском настроении украинской теплуш-
ки»11. Вынужденно «путешествующего» по Украине в качестве бе-
женца, Трубецкого поражает присутствующее везде «неестественное 
кошмарное видение германской государственности». Он пишет: 
                                                           
8 Вокруг «Вех». Приложение. – С. 461. 
9 Там же. – С. 462. 
10 Так в тексте. 
11 Трубецкой Е. Н., князь. Из прошлого. Воспоминания. Из путевых заметок беже-
нца. – Томск, 2000. – С. 228. 
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«Порой бывало испытываешь впечатление, словно Украйна стала 
уголком Германии. Всюду по дорогам немецкие столбы с надписями, 
с точным обозначением направлений и расстояний – путь на вокзал, 
в город, в комендатуру, „10 минут ходьбы” и т. п. А в городах, особен-
но в Киеве, всё полно германской культурой: и немецкий театр, и не-
мецкий книжный магазин, и немецкий походный книжный магазин, 
и гастролирующие немецкие актёры и музыканты. В концертных за-
лах раздавались победные звуки музыки Вагнера. На улицах немец-
кий говор, множество немцев, приехавших с голодающей родины 
покушать хлеба да сахара во вновь завоёванных землях. Носились 
тревожные слухи о том, что отныне Крым станет немецким уголком, 
потому что он немцам раз навсегда понравился и они решили не от-
давать назад „русским варварам”12. Особенно поражает описание 
Трубецким резиденции украинского гетмана – гетманский дворец он 
называет «ярким символическим изображением» созданного режи-
ма. «Не всякому киевлянину, – свидетельствует мыслитель, – выпа-
дало на долю счастье к нему приближаться: для этого нужно было 
иметь пропуск от немецких властей <...>. Снаружи дворец был окру-
жён двумя цепями караульных. Целый прилегающий к нему квартал 
был отгорожен немецкими заставами, которые пропускали лишь по 
предъявлению пропуска. Далее сам дворец был окружён стражей из 
украинских казаков и сечевиков. Публике позволялось ходить лишь 
по противоположной стороне улицы. Случайно мне удалось проник-
нуть в самую глубь дворца, в его жилые помещения, куда я ходил на-
вещать одного знакомого – родственника гетмана. К величайшему 
моему удивлению, я увидел там ещё третью цепь. Я проходил через 
длинный коридор со множеством дверей и перед каждой дверью 
стояли часовые с винтовками – украинцы вперемежку с немцами. 
«Немного похоже на тюрьму, говорит мне мой знакомый, но ничего – 
не смущайтесь». Сходство было действительно жуткое. Сочетание 
двух национальностей было подсказано недоверием: гетман, видимо, 
не полагался на своих и, безопасности ради, перемешал их с немца-
ми. Он имел на это основания»13. 

Гражданская война не могла не быть разрушительной для стра-
ны – этот факт больнее всего переживал Евгений Николаевич. 
«Странно даже было бы сказать о нём, что он любил Россию, – напи-
шет о Трубецком С. Н. Булгаков, – он сам был Россией, и она была в 
нём, такова была эта неразделённая слитность <...>»14. «Разгром <...> 
                                                           
12 Трубецкой Е. Н., князь. Из прошлого. Воспоминания. Из путевых заметок беже-
нца. – С. 233. 
13 Там же. – С. 235–236. 
14 Булгаков С. Н. Памяти князя Евгения Николаевича Трубецкого. – С. 69. 
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(Добровольческой Армии – Т. С.), – по словам В. В. Зеньковского, – 
делал невозможным пребывание его в России. Страстная мечта 
кн. Е. Трубецкого не умереть на чужой земле исполнилась: он умер 
незадолго до полной эвакуации Кавказа (где он тогда был)»15. Смерть 
наступила от сыпного тифа 23 января 1920 г. в Новороссийске, а уже 
2 (15) февраля в «Ялтинском курьере» (№ 141) в память философа 
будет опубликована статья С. Н. Булгакова. «Многие теперь уже пере-
стают жалеть об умирающих, смерть утрачивает свой страх в сравне-
нии с тем, что совершается в жизни», – горько скажет близкий това-
рищ философа, – однако «при вести об этой смерти скорбью сжима-
ется сердце»16; «из страны умирающих в страну живых отозван ещё 
один из немногих уже, ещё уцелевших витязей русского имени, носи-
телей русской культуры <...>»17. «Нет сомнения, – напишет 
С. А. Левицкий, – что будь дольше его жизненный путь, он дал бы 
русской мысли ещё немало ценного»18. 

Однако и то, что удалось сделать философу, говорит об ориги-
нальности его мышления и разносторонности интересов. Назовём 
ключевые, на наш взгляд, для понимания творческого наследия 
Е. Н. Трубецкого работы: «Философия Ницше. Критический очерк» 
(1904), «История философии права» (1907), «Социальная утопия 
Платона» (1908), «Миросозерцание Вл. Соловьёва» (1913), «Метафи-
зические предположения познания. Опыт преодоления Канта и кан-
тианства» (1917), «Смысл жизни» (1918). Н. А. Бердяев в своём анали-
зе идейной эволюции русской мысли, причисляя Е. Н. Трубецкого к 
религиозно-философскому течению начала ХХ в., линии «филосо-
фии всеединства», отмечает, что его «направление <...> было более 
академическое», а формирование мировоззрения философа «прошло 
через немецкий идеализм», хотя он «хочет быть православным фи-
лософом»19. 

Е. Н. Трубецкой был близким другом В. С. Соловьёва. Познако-
мились они в августе 1886 г., и Соловьёв, безусловно, оказал значи-
тельное влияние на развитие философского мировоззрения Трубец-
кого. Проникновенная дружба и идейная близость двух мыслителей 
способствовала, вероятно, тому, что двухтомная работа Трубецкого 
(«Миросозерцание Владимира Соловьёва»), посвящённая учению 

                                                           
15 Зеньковский В. В. История русской философии. – С. 775. 
16 Булгаков С. Н. Памяти князя Евгения Николаевича Трубецкого. – С. 71. 
17 Там же. – С. 69. 
18 Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли 
/ 2-е изд. Т. II. Двадцатый век. – Франкфурт-на-Майне, б/г. – С. 12. 
19 См.: Бердяев Н. А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли ХIХ века и 
начала ХХ века // О России и русской философской культуре. – С. 259. 
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родоначальника «религиозно-философского ренессанса», может 
считаться и до сих пор одним из лучших исследований творчества 
знаменитого философа.  

Тема всеединства, универсализма, разрабатываемая В. С. Соло-
вьёвым, может быть представлена как проблема осознания основа-
ний единения субстанциально разного бытия, характеризующего 
мир, в целое. Введённый им термин «всеединство» описывает воз-
можную связь частей мира с миром как целым. Эта связь может нести 
принципиально разное взаимоотношение между частью и целым: 
часть может быть подчинена целому, быть его функцией, а может 
быть равной целому началом; часть (человек, общество, традиция, 
эпоха) может нести в себе универсальный порядок, действуя по его 
законам, а может, напротив, сопротивляться им, разрушая бытие. 
Всеединство в категориальном смысле представляет собой идеаль-
ный строй мира, предполагающий в нём воссоединённость, гармони-
зацию элементов бытия: идеальных и материальных начал, рацио-
нального, эмпирического и мистического знания, науки, религии, 
морали и т. д. Человек оказывается в центре этого движения: «<...> 
Каждый может стать живым отражением абсолютного целого, созна-
тельным и самостоятельным органом всемирной жизни»20. В кон-
цепции всеединства философ различает «истинное всеединство» и 
«ложное, отрицательное». Отличие между ними принципиальное: 
если первый вариант единства существует во всеобщую пользу, «не за 
счёт всех», осуществляясь, как полнота бытия, то при «ложном един-
стве» имеет место подавление входящих в него элементов. Отсюда 
«отрицательное всеединое», из которого «ничего вывести нельзя, 
очевидно, не может быть истинным началом всего, не может быть 
принципом истины»21. Высшее всеединое знание возможно, согласно 
Вл. Соловьёву, на уровне абсолютного божественного сознания, кото-
рое не связано с абстрактной мыслью. В. С. Соловьёв говорит о гря-
дущей несоциальной революции, смысл которой заключается в смене 
человека «натурального» «человеком духовным».  

Эти и другие идеи оказываются близкими Е. Н. Трубецкому, хотя 
имеются в их позициях и принципиальные разногласия. Так, если 
Соловьёв исходит из идеи единосущности Бога и мира, то Трубецкой 
развивает идею о внеположенности миров – природного и божест-
венного; если Соловьёв считает основой отношения человека и Абсо-
люта любовь, то Трубецкой – свободу воли, проявляющуюся в дея-
                                                           
20 Соловьёв В. С. Смысл любви // Сочинения в 2-х тт. Т. 2. – М.: Мысль, 1988. – 
С. 504. 
21 Соловьёв В. С. Критика отвлеченных начал // Сочинения в 2-х тт. Т. 1. – М.: 
Мысль, 1988. – С. 681. 
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тельности индивида; если у Соловьёва София, вечно-женственное 
начало в Боге, мировая душа, идеальное человечество, выступает по-
средницей между Богом и миром, то у Трубецкого София представля-
ет собой идеальный замысел о мире, который человек может прини-
мать или не принимать. Усматривает Трубецкой в софиологии Со-
ловьёва и элементы пантеизма. Позднее, в своих воспоминаниях, Ев-
гений Николаевич напишет: «Мы сходились в основном – самом до-
рогом для нас обоих – в признании Богочеловечества, как начала со-
борной жизни церкви, содержания и цели всемирной истории»; «всё 
моё философское и религиозное миросозерцание было полно соловь-
ёвским содержанием и выражалось в формулах, очень близких к Со-
ловьёву, – было между нами только одно крупное расхождение. <...> 
Отношение Соловьёва к папству, – вот, что было для меня безусловно 
неприемлемо»22. Иначе говоря, отношение к учению Соловьёва от-
ражало не просто разногласия между двумя мыслителями, но и пока-
зывало зрелость, самостоятельность философско-мировоззренческой 
позиции самого Е. Н. Трубецкого. Об этом по сути говорит в своём 
отклике на книгу Трубецкого «Миросозерцание Вл. Соловьёва» 
Н. А. Бердяев, красноречиво называя свою рецензию «О земном и 
небесном утопизме»: «Один вопрос всегда напрашивался у меня, ко-
гда я читал эту умную и талантливую критику соловьёвских противо-
речий, иллюзий и утопий. Где и когда существовал не противоречи-
вый, не безумный религиозный идеал преображения жизни? Может 
ли он быть умным, ясным? На жажде христианского преображения 
мира и жизни всегда отпечатлевалась безумная антиномия Бога и 
мира, неба и земли, трансцендентного и имманентного, не антино-
мия ясного разделения, а антиномия непостижимых сближений. Ис-
точник земных утопий кн. Е. Трубецкой открывает в пантеистиче-
ском сближении Бога и мира, потустороннего и здешнего»23. 

Следует отметить, что Трубецкой в целом достаточно критично 
относится к софиологическому направлению в русской философии 
Серебряного века, видя в концепциях, в частности, П. А. Флоренского, 
С. Н. Булгакова пантеистические тенденции. Так, философ пишет 
Булгакову: «София – вовсе не посредница между Богом и творением, 
она – неотделимая от Бога Сила Божия <...>»24. Причём все эти во-
просы имели для Е. Н. Трубецкого отнюдь не теоретический, а жиз-
ненный интерес. Как отмечал С. А. Левицкий: «Он ставил вопрос так: 
                                                           
22 Кн. Евг. Н. Трубецкой. Воспоминания. – София, 1921. – С. 192, 191–192.  
23 Бердяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 3. Типы религиозной мысли в России. – 
Paris, 1989. – С. 531. 
24 Цит. по: Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и обществен-
ной мысли. – С. 12. 
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или Бог существует, или жизнь не имеет никакого смысла. Чтение 
„Братьев Карамазовых” Достоевского и „Критики отвлечённых начал” 
Вл. Соловьёва, казалось, давало ему выход из тёмного леса сомнений. 
Вера не противоречит разуму, но вера может быть обретена лишь пу-
тём мистического опыта. Но Евгений Трубецкой не находил в себе 
этого опыта. Неожиданно откровение бытия Божьего было ему дано 
при исполнении девятой симфонии Бетховена под управлением Ан-
тона Рубинштейна»25.  

Надо сказать, что музыка составляла для философа особый пласт 
переживаний, он видел в ней начало, связывающее жизнь, историче-
ские события, явления культуры, судьбы людей в совершенно удиви-
тельные феномены национального и общечеловеческого бытия: «му-
зыкальная мелодия», отмечал философ, может сплетаться «с мучи-
тельными национальными переживаниями». «Среди произведений 
Чайковского есть одно, – вспоминает философ о событиях XIX в. на 
Балканах, – мало знакомое и в особенности мало понятное современ-
ному русскому обществу – „Русско-Сербский марш”. <...> Оно и не 
удивительно: Русско-Сербский марш представляет собою произведе-
ние полу-музыкальное, полу-публицистическое: в нём выразились 
теперь забытые чаяния русского национального движения того вре-
мени. В те дни мы все от мала до велика с напряжённым вниманием 
и глубоким волнением следили за событиями на Балканском полу-
острове, где после восстания Боснии и Герцоговины Сербия и Черно-
гория вступили в неравную борьбу с Турцией. В рядах сербов, пред-
водительствуемых русским генералом Черняевым, сражались русские 
добровольцы; по всей России, даже в захолустных деревушках, соби-
рались щедрые пожертвования в пользу сербов»26. Музыка, таким 
образом, говорила нехарактерным для неё языком – больше катего-
риальным, нежели образным, но именно её звуковой ряд только и 
мог выразить то общее настроение, которое не укладывалось ни в по-
литическую идеологию, ни в конкретные факты, но отражало тот дух 
народов, который формируется непреходящими ценностями обще-
человеческого единства, братства и свободы и которые, только на пе-
рвый взгляд – неожиданно, дают бурный эмоциональный всплеск в 
масштабных исторических событиях. Такого порядка «чувствитель-
ность» музыкального искусства к внутренним, не рационального по-
рядка, источникам человеческого переживания (и тут Трубецкой, бе-
зусловно, прав) одаривает открытиями, которые далеко не всегда по-
двластны метафизическому мышлению.  
                                                           
25 Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и общественной мыс-
ли. – С. 10. 
26 Кн. Евг. Н. Трубецкой. Воспоминания. – С. 20–21. 
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Свои открытия, имеющие непреходящее значение, сделал 
Е. Н. Трубецкой и в области живописи. Речь идёт, прежде всего, о це-
лостном истолковании христианско-мировоззренческих основ древ-
нерусской иконы, раскрытии смысла жизни, явленного религиозной 
живописью. В работе «Умозрение в красках» Трубецкой выдвигает 
идею связи содержания иконописных произведений со световой га-
ммой, которая открылась неожиданным образом благодаря рестав-
рационным достижениям. «Теперь, – пишет Е. Н. Трубецкой, – когда 
икона оказалась одним из самых красочных созданий живописи всех 
веков, нам часто приходится слышать об изумительной её жизнера-
достности; с другой стороны, вследствие невозможности отвергать 
присущего ей аскетизма, мы стоим перед одной из самых интересных 
загадок, какие когда-либо ставились перед художественною крити-
кою. Как совместить этот аскетизм с этими необычайно живыми кра-
сками? В чём заключается тайна этого сочетания высшей скорби и 
высшей радости?»27. В этой проблеме, считает философ, таится во-
прос о христианском понимании смысла жизни. Намечая пути реше-
ния проблемы, Трубецкой скрупулёзно анализирует законы древнего 
иконописного искусства, показывает, что каждая икона имела свою 
особую, внутреннюю архитектуру. По его мнению, именно «архитек-
турность иконы» выражает её существенную мысль. В иконе, утвер-
ждает философ, «мы имеем живопись по существу соборную; в том 
господстве архитектурных линий над человеческим обликом, которое 
в ней замечается, выражается подчинение человека идее собора, пре-
обладание вселенского над индивидуальным. Здесь человек переста-
ёт быть самодовлеющей личностью и подчиняется общей архитекту-
ре целого»28. Икона по сути говорит с человеком, но не в словах, а в 
«неподражаемых красочных видениях», сообщает человеку «высшую 
радость», заключающуюся в его «сверхбиологическом смысле жиз-
ни». Такое новое христианское жизнепонимание призвано, согласно 
Трубецкому, положить конец «звериному царству», дать человеку 
видение «мирообъемлющего храма», где скорбь станет радостью. 
Главная задача иконописца отсюда – изобразить этот новый строй 
жизни. Ведь «человек, – утверждает философ, – не может оставаться 
только человеком: он должен или подняться над собой или упасть в 
бездну, вырасти или в Бога или в зверя. В настоящий исторический 
момент человек стоит на перепутье»29. 

                                                           
27 Кн. Е. Н. Трубецкой. Умозрение в красках. – С. 14. 
28 Там же. – С. 24. 
29 Там же. – С. 41. 
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Тема смысла жизни, представленная уже в «Умозрении в крас-
ках», проходит красной нитью через всё творчество Е. Н. Трубецкого. 
Он поясняет причины её актуализации: «Вопрос о смысле жизни, 
быть может, никогда не ставился более резко, чем в настоящие дни 
обнажения мирового зла и бессмыслицы»30. Центральное место тема 
эта занимает в работе «Смысл жизни», где раскрывается в онтологи-
ческом, нравственном, антропологическом, гносеологическом аспек-
тах. Как замечал В. В. Зеньковский, для Е. Н. Трубецкого тема эта 
«ставилась не просто как потребность найти гармонию в субъектив-
ном мире, вообще не как тема моральная, – а как т е м а  о н т о л о -
г и и »31. Согласно постановке вопроса Трубецким, смысл жизни за-
ключается прежде всего в поиске вечных истин. Этот духовный путь 
человека, однако, имеет ту особенность, что открытие личностного 
смысла жизни не может быть не подчинено вопросу о «Высшем Смы-
сле Жизни», который, к сожалению, теряется, замечает философ, в 
той «мировой бессмыслице», которая господствует в современном 
историческом мире. В связи с этим он пишет: «Чем мучительнее 
ощущение царствующей кругом бессмыслицы, тем ярче и прекраснее 
видение того безусловного смысла, который составляет разрешение 
мировой трагедии»32.  

Смысл-истина, доказывает Трубецкой, неотделим от сознания, 
смысл сознанию имманентен. А, с другой стороны, истина-смысл не-
сёт в себе действительную безусловность. Истина-смысл является бе-
зусловным началом в том отношении, что предполагает в содержа-
нии сознания нечто общезначимое. Это, в свою очередь ставит вопрос 
о том, в каком смысле истина «трансцендентна», а в каком – «имма-
нентна» сознанию. Выдвигая идею об истине как «всеедином созна-
нии», «единой безусловной мысли обо всём», философ приходит к 
выводу о единстве мысли человеческой и абсолютной. Бог – смысл 
мировой эволюции, но не субъект, следовательно, человек как «сере-
динная ступенька» мирового движения призван сочетаться с Богом, 
поднявшись «над зверем». Божественный и человеческий элементы 
в религиозной концепции Трубецкого не поглощаются друг другом, 
мир и Бог различаются, но это различение даёт основание единению. 
«Человек, – утверждает Трубецкой, – призван сочетаться со Христом 
двоякими узами – в свободе, как друг Божий, и в обновлённой приро-
де, как новая тварь и как член тела Христова»33. Таким образом поня-
тая свобода не является, согласно мыслителю, только «теоретиче-
                                                           
30 Кн. Е. Н. Трубецкой. Умозрение в красках. – С. 3. 
31 Зеньковский В. В. История русской философии. – С. 776. 
32 Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. – М., 2005. – С. 7. 
33 Там же. – С. 213. 
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ским предположением». Человеческая история и культура выказыва-
ет связь человека с божественной мудростью и силой: «В величайших 
подвигах человеческого ума и воли, в явлении святых на земле, в 
творческом вдохновении пророков, художников и религиозных мыс-
лителей она (свобода – Т. С.) становится эмпирией, фактом, доступ-
ным наблюдению»34. То есть, путь творческого подвижничества гово-
рит, по Трубецкому, о некотором «новом Богоявлении», о проявле-
нии в отдельном человеке свободной «силы Христовой». 

В последнем своём произведении «„Иное царство” и его искатели 
в русской народной сказке» Е. Н. Трубецкой, которого называли «Га-
млетом» в русской революции, ставит перед собой задачу – найти 
истоки народного самосознания. Воочию увидев трагедии и ужасы 
гражданского противостояния в российском обществе, философ ис-
следует, можно сказать, «верх» и «низ» ментальности русского наро-
да, возможность соединения в нём «воровского идеала» и нравствен-
но-христианского измерения бытия, элементы мировоззренческого 
утопизма. «Национальное в сказке, – подмечает особенность этого 
вида творчества Трубецкой, – почти всегда вариант общечеловече-
ского. То и другое нераздельно, поэтому отличить общее всем наро-
дам от элементов индивидуального, самобытного творчества данного 
народа всегда бывает очень трудно»35. Неизменно присутствует, как 
показывает исследователь, в сказке социальный контекст народного 
бытия, где доисторическое может соединяться с современным, а 
сквозь множество исторических наслоений проглядываться пред-
ставление «о чудесном». Пожалуй, в этой сказочно-традиционной 
надежде «на чудо», чудесное разрешение проблем, и следует искать 
истоки и причины современных революционных событий. Ведь в 
сказке всегда есть возможность того, что «богатырь назначается гу-
бернатором», а также вполне допускается ситуация, что «богатыри 
расстреливают бабу-ягу из ружей»36.  

Есть, думается, повод для того, чтобы человеку самоопределиться 
по Е. Н. Трубецкому, т. е., осознать смысл своего бытия как способ 
перехода, трансформации абсолютных, универсальных ценностей в 
индивидуальный образ жизни.  

                                                           
34 Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. – С. 215–216. 
35 Трубецкой Е. Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке // 
Избранные произведения. – Ростов-на-Дону, 1998. – С. 440. 
36 См.: Там же. – С. 441. 
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Б О Г О И С К А Т Е Л Ь С Т В О   

Л Ь В А  Ш Е С Т О В А  

Лев Исаакович Шварцман (1866–1938), писавший под псевдо-
нимом Лев Шестов, – один из самых загадочных, неповторимых 
(«одиноких») мыслителей. Его идеи, выросшие из философии жиз-
ни, главным образом из философии Ф. Ницше, из анализа «подлин-
ных» героев Ф. Достоевского, из скепсиса Б. Паскаля, определили на 
рубеже ХIХ–ХХ веков переход русской и европейской философии к 
экзистенциальным проблемам, таким как трагизм человеческого су-
ществования, жизнь перед лицом безнадёжности, выбор жизненного 
пути и др. 

Лев Шестов родился 31 января (12 февраля) 1866 г. в Киеве в ев-
рейской семье богатого текстильного коммерсанта. В 1873 г. он по-
ступил в 3-ю Киевскую гимназию, но вскоре из-за подозрений в по-
литической неблагонадежности ему пришлось перевестись в Москву, 
где он заканчивает гимназию и поступает на физико-математический 
факультет Московского университета. Однако занятия на этом фа-
культете его не удовлетворили, и Шестов переводится на юридиче-
ский факультет. Один семестр он учится в Берлинском университете, 
а затем, из-за конфликта с инспектором Московского университета, 
переводится на юридический факультет Киевского университета, ко-
торый заканчивает в 1889 г. со степенью кандидата права. Учась в 
университете, Л. Шестов совместно с другими студентами начал об-
работку данных фабричной инспекции. На их основе он написал дис-
сертацию «Положение рабочего класса в России», но она в свет не 
вышла. По признанию самого Шестова, редакции журналов призна-
вали её интересной. В студенческие годы Л. Шестов писал повести и 
рассказы, но и они не были напечатаны. 
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По свидетельству Е. Лундберга 1, Л. Шестов в юности был связан 
с народовольцами. Был эпизод его привлечения Н. К. Михайловским 
к сотрудничеству в его журнале. Шестов изучал К. Маркса и считался 
одним из его ранних толкователей. 

В 1890 г. Л. Шестов недолгое время служит в армии, затем рабо-
тает в Москве помощником присяжного поверенного. По просьбе от-
ца он возвращается в Киев и работает «по текстильной части». Ин-
тенсивно занимается разработкой проблем финансов, экономики, 
философии, литературной критики. Началом творческого пути 
Л. Шестова можно считать 1895 г., когда в Киевской газете «Жизнь и 
искусство» было напечатано несколько его статей на литературно-
философские темы за подписью «Читатель». 22 декабря 1895 г. уже 
за его подписью была опубликована статья «Брандес о Гамлете». В 
1899 г. он по рекомендации Вл. Соловьёва печатает в типографии 
М. Стасюлевича свою книгу «Добро в учении гр. Толстого и 
Ф. Ницше», замеченную критикой. Самой значительной мыслью 
этой книги, привлекшей внимание читателей, была идея борьбы с 
моралью и поиск утраченного Бога. А спустя три года отдельными 
частями в дягилевском журнале «Мир искусства» выходит его книга 
«Достоевский и Ницше». 

Из-за болезни отца Л. Шестов возвращается в Киев, где знако-
мится с Н. Бердяевым и С. Булгаковым. Там же пишет свою извест-
ную книгу, своеобразный философский манифест «Апофеоз беспоч-
венности», которую публикует в Петербурге в 1905 г. 

В 1906–14 гг. Л. Шестов много печатается в «Русской мысли» и 
других журналах. Эти статьи он опубликовал в двух сборниках «На-
чала и концы» (1908) и «Великие кануны» (1910). Так завершился 
литературно-критический и начался философский период творчества 
мыслителя. В 1910 г. он уезжает в Швейцарию и живёт там вплоть до 
июля 1914 г. Много занимается греческой философией, трудами 
средневековых мистиков, богословов, пишет новую книгу «Sola Fide» 
– «Только Верой», которая была опубликована после смерти 
Л. Шестова в 1966 г. 

Вернувшись в Россию, он поселяется в Москве, становится чле-
ном Московского психологического общества, сближается с Вяч. Ива-
новым, Н. Бердяевым, С. Булгаковым, Г. Шпетом, Г. Челпановым и 
другими. О многих из них в разных журналах публикует статьи и ре-
цензии. В 1911 г. в издательстве «Шиповник» выходит 6-ти томное 
собрание сочинений Л. Шестова. 

                                                           
1 Лундберг Е. Записки писателя. 1917–1920. – Л., 1930. – С. 75. 
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Февральскую революцию 1917 г. он встречает настороженно, не 
разделяя всеобщего энтузиазма. Ещё более критически философ от-
носится к Октябрьской революции, о чём он написал в книге «Что 
такое большевизм?» (Берлин, 1920). После гибели на фронте сына в 
1918 г. он переезжает в Киев, где читает курс истории древней фило-
софии в Народном университете, выступает с докладами и публич-
ными лекциями. Переезжает в Ялту, где его избирают приват-
доцентом Таврического университета в Симферополе. 

В январе 1920 г. Л. Шестов с семьёй на французском транспорт-
ном пароходе из Севастополя уезжает в Константинополь, а затем 
через Геную и Париж добирается до Женевы. Но живёт там недолго и 
с 1921 г. поселяется в Париже. Читает лекции о древней философии и 
Достоевском в Религиозно-философском обществе и Народном уни-
верситете, а затем становится постоянным преподавателем филосо-
фии на Русском историко-филологическом факультете при Париж-
ском университете. Постоянно читает курсы лекций в Сорбонне. 

Имя Л. Шестова становится европейски знаменитым. Его изби-
рают членом Кантовского общества, членом президиума Ницшеан-
ского общества, он знакомится и поддерживает творческие контакты 
с Э. Гуссерлем, К. Леви-Строссом, М. Бубером, М. Хайдеггером, 
Т. Манном и другими известными европейскими философами и пи-
сателями. Его статьи публикуют журналы Франции и Германии, рус-
ские эмигрантские журналы «Путь», «Современные записки» и дру-
гие. Многие из них он публикует в книгах «На весах Иова» (1929) и 
«Скованный Парменид» (1932). 

Л. Шестова часто приглашают выступать в различных городах 
Европы, он читает доклады в Дармштадте, Амстердаме, Фрайбурге, 
Иерусалиме, Тель-Авиве. В 1928 г. по рекомендации Гуссерля 
Л. Шестов знакомится с творчеством С. Кьеркегора и последние свои 
работы посвящает ему. 20 ноября 1938 г. Л. Шестов скончался в кли-
нике Буало в Париже. Похоронен на Новом кладбище в Булони. 

Все исследователи творчества Л. Шестова обращают внимание, 
прежде всего, на уникальность его самовыражения, на творческую 
манеру мыслителя выражать свои мысли в форме философских эссе 
и афоризмов. Она была очень похожа на манеру Ф. Ницше, о которой 
писалось так: «Вместо обширной и связной системы логических по-
строений у него сжатые и отрывочные афоризмы, пленяющие совей 
художественной отделкой и законченностью. Вместо убедительной 
аргументации – ряды блестящих положений, поражающих своего 
смелостью, силою образов и неожиданностью оборотов»2. 

                                                           
2 Проблемы идеализма. – М., 1903. – С. 198 
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Философия Л. Шестова имеет две основные особенности. О пер-
вой из них написал Н. Бердяев: «Лев Шестов был философом, кото-
рый философствовал всем своим существом, для которого филосо-
фия была не академической специальностью, а делом жизни и смер-
ти. Он был однодум. И поразительна была его независимость от ок-
ружающих течений времени. Он искал Бога, искал освобождения че-
ловека от власти необходимости. И это было его личной проблемой. 
Философия его принадлежала к типу философии экзистенциальной, 
т. е. не объективировала процесса познания, не отрывала его от субъ-
екта познания, связывала его с целостной судьбой человека»3. Но од-
новременно его философия была антропоцентрической и экзистен-
циальной. Тот же Н. А. Бердяев пишет: «Этот тип философии пред-
полагает, что тайна бытия постижима лишь в человеческом сущест-
вовании. Для Льва Шестова человеческая трагедия, ужасы и страда-
ния человеческой жизни, переживание безнадёжности были источ-
ником философии»4. 

Л. Шестов является одним из самых значительных критиков ра-
ционализма и науки. Поэтому второй особенностью философии 
Л. Шестова была её иррационалистическая направленность. Жизнь, 
считал философ, не может быть уложена в формы рационального 
мышления, им не подвластны высшие проявления человеческого 
духа – чувство красоты, нравственность, вера. 

Научный метод мышления, по Шестову, заставляет учёного при 
исследовании любого объекта, в том числе и человека, отвлекаться от 
всего личного, индивидуального, признавать право на существование 
в жизни человека только того, что есть в ней общего с внешним ми-
ром. Наука хочет перестроить жизнь согласно тому идеалу, который 
она нашла во внешнем мире. Но во внешнем мире нет цели, смысла, 
любви, печали, т. е. всего того, что делает человека человеком. Наука 
изучает внешний мир и совершенно равнодушна к вопросам жизни, 
поэтому не случайно, утверждает философ, учёные «проглядели тра-
гедию нашего земного существования». 

Мыслитель выдвигает тезис о принципиальной несовместимости 
философии и науки. В философии исходным пунктом должен быть 
человек, «философия должна начинаться там, где возникают вопро-
сы о месте и назначении человека в мире, о его правах и роли во все-
ленной и т. д.»5. А объективная наука не может решить проблем, 
стоящих перед человеком, так как человек вообще недоступен науч-
                                                           
3 Бердяев Н. А. Основная идея философии Льва Шестова // Н. А. Бердяев о рус-
ской философии. – Свердловск, 1991. – Т. 2. – С. 104. 
4 Там же. 
5 Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше. – СПб., 1907. – С. 49. 
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ному познанию как таковому. Философия, считает мыслитель, долж-
на исходить из предпосылок, прямо противоположных научным. Она 
не наука, а «искусство, стремящееся прорваться сквозь логическую 
цепь умозаключений и выносящее человека в безбрежное море фан-
тазии, фантастического, где всё одинаково возможно и невозмож-
но»6. Кроме того, философия должна быть философией человека, а 
его можно понять, «лишь живя всей его жизнью, сходя с ним во все 
бездны его страданий – вплоть до ужаса отчаяния, и восходя до выс-
ших восторгов художественного творчества и любви»7. 

Свою философию Шестов называл «философией трагедии». По 
его мнению, истинная философия не может не быть философией тра-
гедии, так как она должна отражать жизнь, полную страданий. Тра-
гедия и есть переживание страданий, безнадежности, одиночества, 
«когда человек, <...> вдруг, к своему ужасу, видит, что все красивые a 
priori были ложью, тогда только впервые овладевает им тот безу-
держный дух сомнения, который в одно мгновение разрушает казав-
шиеся столь прочными стены старых воздушных замков. Сократ, 
Платон, добро, гуманность, идеи – весь сонм прежних ангелов и свя-
тых <...> бесследно исчезает в пространстве, и человек пред лицом 
своих ужаснейших врагов (скептицизм и пессимизм – Б. Е.) впервые 
в жизни испытывает то страшное одиночество, из которого его не в 
силах вывести ни одно самое преданное и любящее сердце. Здесь-то 
и начинается философия трагедии. Надежда погибла навсегда, а 
жизнь – есть, и много жизни впереди»8. 

Такое противопоставление науки и философии привело мысли-
теля к противопоставлению научных и философских истин. Он счи-
тает, что истина по своему существу не может быть объективно-
всеобъемлющей и обязательной для всех. Общедоступными, само-
очевидными истинами, пропитанными утилитаризмом, закрываю-
щими от человека всё необычное в мире, и занимается наука. Пред-
метом же философии должно быть такое знание, к которому можно 
приобщиться, но невозможно передать всем, т. е. превратить в прове-
ренные и доказательные общеобязательные суждения. Человек дол-
жен не знать истину, а находиться в ней, т. е. она неотделима от его 
существования как форма психического состояния личности, она акт 
его индивидуального творчества и имеет личностный характер. Фи-
лософ не останавливается перед крайним релятивизмом, заявляя, 

                                                           
6 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. – СПб., 1905.– С. 41. 
7 Шестов Л. Шекспир и его критик Брандес. – СПб., 1898. – С. 67–68. 
8 Шестов Л. Достоевский и Ницше. – СПб., 1903. – С. 86–87. 
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что «истин столько, сколько людей на свете»9. Но и этого ему кажется 
недостаточно, и спустя несколько лет он добавляет: «<...> Истин 
больше, чем людей, ибо один и тот же человек сегодня думает так, а 
завтра иначе»10. 

Истина открывается не всем, но лишь отдельному человеку, ко-
гда он погружён в одиночество, когда он не связан ни с обществом, ни 
с людьми никакими узами, когда все законы, придуманные людьми, 
перестают тяготеть над ним. Философ считает, что когда человеком 
овладевает отчаяние, а безнадёжность существования становится его 
действительностью, тогда человеку открываются величайшие исти-
ны. Один из основных аргументов Шестова против разума тот, что 
разум действительное делает вечным, неизменным. Разум стремится 
не узнать действительность, а понять её, т. е. принять, оправдать, 
приспособиться к ней. 

Классический рационализм рассматривал свободу как познан-
ную необходимость: достаточно человеку познать, что необходимость 
есть необходимость его собственного разума, как он освободится от 
порабощения внешней необходимостью. Средством достижения сво-
боды он объявил разум, познание. Но дело в том, что преодоление 
необходимости лишь в мысли не есть преодоление её в действитель-
ности. Это хорошо почувствовал Шестов: просто знание еще не даёт 
свободы. Знание немыслимо без идеи необходимости, исключающей 
свободу. Свободы можно достичь только вопреки разуму и знанию. 

Разумной общеобязательной истине Л. Шестов противопостав-
ляет истину откровения, преимущество которой в том, что она не но-
сит принудительного характера, свободно принимается или не при-
нимается. 

Истина откровения, постигаемая через причастие к божествен-
ному, не может принять форму общеобязательного суждения. Боже-
ственное не может быть выражено в идее, принципе, утверждении. 
Если научная истина общезначима и может быть передана и сообще-
на другим, то «личная» истина принадлежит только её творцу и при 
первой же попытке передать её другим перестаёт быть истиной. Ис-
тины откровения «только на мгновение вспыхивают и тотчас гаснут», 
они не нуждаются в общем признании и какой-либо проверке. Кроме 
того, откровения появляются на свет «голыми», без словесной обо-
лочки, и облечь их в слова очень трудно, это целое искусство. 

                                                           
9 Шестов Л. Апофеоз беспочвенности (опыт адогматического мышления) // Со-
чинения в двух томах. – Т. 2. – Томск, 1996. – С. 129. 
10 Шестов Л. На весах Иова. (Странствования по душам) // Сочинения в 2-х то-
мах. – Т. 2. – М., 1993. – С. 178. 
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Вторым злом, с которым борется Л. Шестов, является всемогу-
щая, равнодушная к судьбе человека необходимость. Ничто в мире не 
может произойти вопреки необходимости, и в таком мире люди чув-
ствуют себя «бессильными колёсиками» одной большой машины, и 
«вся человеческая жизнь <...> превращается в тяжёлый мучительный 
сон, в непрерывный кошмар...»11. 

Необходимости подчинено всё: наука, разум, мораль; в обществе 
отдельное подчиняется общему, растворяется в нем. Человек до та-
кой степени принадлежит обществу, что вынужден быть не самим 
собой, а таким, каким его соглашается принять окружающая среда. 
Человеку легче принять то, что ему чуждо, даже ненавистно, но при-
нимается всеми, чем-то, что ему близко и дорого, но всеми отвергается. 

Задачу человека Шестов видит в освобождении от власти мёрт-
вой необходимости и подчинении её себе, т. е. приобретении вновь 
свободы. 

Проблема свободы рассматривается им на основе библейского 
мифа о грехопадении. Мир и люди были сотворены Богом по своему 
образу и подобию из «ничего» свободными, совершенными, всемо-
гущими. В мире не было зла и греха, который порождает зло. Чело-
век обладал абсолютной божественной свободой и мог выбирать – 
быть злу или не быть, т. е. он мог не допустить, чтобы зло вошло в 
мир. Для человека не было ничего невозможного. Бог предупреждал 
человека, что если тот сорвет плод с дерева познания, то «смертию 
умрёт». Но змей убедил человека, что знание придаст ему силы и он 
будет равен Богу. Человек стал знающим, и ему открылось, что в со-
творенном мире кроме добра есть зло. Вместе со знанием в мир во-
шёл грех, а за грехом и зло. Знание отдало человека во власть несо-
творённых и эмансипированных от Бога истин, превратило действи-
тельное в необходимое. Люди, отягощённые первородным грехом, 
т. е. знанием того, что то, что есть, есть по необходимости, навсегда 
утратили свободу. Шестов допускает, что в рамках эмпирического 
мира у человека есть определённая свобода, но чем серьезнее про-
блема, стоящая перед человеком, тем меньше у него свободы дейст-
вий. Человек должен вернуть себе свободу не выбирать между добром 
и злом, а избавить мир от зла, т. е. отыскать тот предел, за которым 
кончается власть общих понятий. Но на пути к этой свободе лежит 
разум, при помощи которого необходимость «держит в своих руках» 
человека. 

Л. Шестов явно разочарован буржуазным обществом, которое 
формировалось по принципам разума. Контраст между идеалом и его 

                                                           
11 Шестов Л. На весах Иова. (Странствования по душам). – С. 30. 
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реализацией приводит его к мысли о бессилии разума. Философ уже 
не верит, что можно создать общество без нужды, горя и страданий. 
Трагедии из жизни, пишет он, не изгоняет никакие общественные 
переустройства. 

Л. Шестов в отличие от большинства философов Серебряного ве-
ка русской культуры почти не ставит социальных вопросов. Их у него, 
как правило, заменяет этическая проблематика. Он был разочарован 
в общественной морали, основанной на социальных детерминантах. 

Мораль возникла в современном её виде из развития сознания 
отдельных личностей и со временем стала более рациональной, всту-
пила в конфронтацию с повседневной жизнью. Поэтому философ, 
наряду с наукой и социальным детерминизмом, отвергал обще-
необходимые нормы и принципы морали. Он писал: «От законности 
и правильности, т. е. от высших общественных и моральных идеалов, 
нужно безусловно отказаться: все идеалы добыча моли и ржи»12. Мо-
рали Л. Шестов противопоставляет свободу личности, её каприз, от-
каз от любых форм принуждения. «Истинно нравственный человек» 
бросает вызов морали, становясь выше добра и зла. Человек – творе-
ние Бога, поэтому он свободен от ответственности перед кем бы то ни 
было, и нет объективных принципов для оценки его поступков. Он, 
как и Бог, творит «из ничего», из своих желаний, из своей свободы. 
Таким образом, Л. Шестов отрицает общечеловеческую мораль, как 
мораль регулятивную, общезначимую, а мораль вседозволенности 
объявляет подлинной, ведущей человека к истине и вере. 

Разум, научная философия, стремясь понять мир, кладут предел 
человеческим возможностям, приучают людей видеть в самоудовле-
творённости и душевном спокойствии конечную цель своего сущест-
вования. Шестов считает это духовной смертью человека. Человеку 
должно быть свойственно «постоянное беспокойство», «постоянная 
внутренняя тревога», без которых жизнь теряет смысл. Это «посто-
янное беспокойство», считает философ, должно быть направлено на 
поиски Бога. 

Вслед за Ницше Шестов утверждает, что «Бог умер», и человек, 
осознав весь ужас своего во всем детерминированного существова-
ния, приходит к мысли, что одно добро не в силах справиться с чело-
веческими трагедиями, что «нужно искать бога»13. 

Поиски путей освобождения человека, поиски Бога привели 
Шестова к лютеровскому sola fide (только верой). Он хочет освобо-
дить человека от любых законов, норм, от другого человека, от всяко-

                                                           
12 Шестов Л. На весах Иова. (Странствования по душам). – С. 136. 
13 Шестов Л. Добро в учении гр. Толстого и Ницше. – С. 133. 
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го «ты должен». Человек – сам творец законов и норм, да ему, добав-
ляет философ, и не нужны никакие нормы, Человека может спасти 
только освобождение от разума и знаний, от нравственных идеалов, 
обращение к вере как к «переходу к новой жизни». Вера – это такое 
душевное напряжение, «дерзновение», которое позволит человеку 
подняться над человеческими истинами, выйти за пределы обще-
принятого «порядка». Вера – это ничем не ограниченная свобода. 
Поэтому «задача человека не в том, чтобы принять и осуществить в 
жизни истины разума, а в том, чтоб силой веры рассеять эти истины: 
иначе говоря – отречься от дерева познания и вернуться к дереву 
жизни»14. 

«Странствуя по душам», Л. Шестов – этот «очарованный стран-
ник» русской философии, – где только мог, вскрывал антагонизм 
«умозрения» и «откровения», который всякий раз принимал для не-
го другое обличие. Он был несомненным сторонником «откровения», 
противопоставлял познанию творчество, разуму – веру, господству 
необходимости – иррационализм божественного и человеческого 
произвола. Л. Шестов жаждал победы творчества, веры и свободы, но 
она всякий раз ускользала от него. Однажды написав – «всем можно 
пожертвовать, чтоб найти Бога»15, – философ всю свою жизнь пре-
вратил в «жертву» всесокрушающего скепсиса, который оказался так 
и не преодолённым, сжигающим и его благие намерения и его мета-
физические конструкции. 

                                                           
14 Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия. (Глас вопиющего в пус-
тыне). – М., 1992. – С. 220. 
15 Шестов Л. На весах Иова. (Странствования по душам). – С. 324. 



Н. Г. Мозговая 

П О С Л Е Д Н И Й  П Р О Ф Е С С О Р  Ф И Л О С О Ф И И   

К И Е В С К О Й  Д У Х О В Н О Й  А К А Д Е М И И   

П Ё Т Р  К У Д Р Я В Ц Е В   

Имя Петра Павловича Кудрявцева (1868–1940) ассоциируется с 
завершением существования киевской школы философского теизма, 
поскольку он был последним профессором философии Киевской ду-
ховной академии до её официального закрытия в начале 1920 года, 
хотя, как свидетельствуют архивы, неофициально занятия в КДА 
продолжались на дому у профессуры ещё до 1923 г. 

П. Кудрявцев родился 24 августа (5 сентября) 1868 г. в деревне 
Алексеевской Тульской губернии в семье священника. Обучался в 
Ефремовском духовном училище, затем в 1888–92 гг. – студент КДА. 
В 1892 г. со степенью кандидата богословия оканчивает академию и в 
этом же году оставлен в качестве профессорского стипендиата при 
кафедре истории философии. По невыясненным сегодня обстоятель-
ствам, П. Кудрявцева внезапно переводят на должность преподавате-
ля философских наук в Каменец-Подольскую духовную семинарию, 
где он работает с 1893 по 1897 гг.1. Его лекции по психологии, логике, 
истории философии слушает будущий украинский композитор 
Н. Леонтович. Одновременно П. Кудрявцев работает учителем в По-
дольском женском училище духовного ведомства и является членом 
Подольского епархиального совета училищ.  

С 1897 г., за решением Совета КДА, П. Кудрявцев назначен на 
кафедру истории философии, на которой работает до 1919 г. в долж-

                                                           
1 Формулярный список о службе экстраординарного профессора КДА Статского 
Советника Петра Павловича Кудрявцева // ЦГИА Украины в г. Киеве. – Ф. 711. – 
Оп. 1. – Ед. хр. 10928. – Лист 1. 
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ностях доцента, экстраординарного, ординарного профессора. Читает 
в академии историю философии, а также преподает русскую литера-
туру на вечерних курсах Фребелевского института и в женских гимна-
зиях Киева. На протяжении 1898 г. исполняет обязанности помощ-
ника инспектора академии. Являлся Статским Советником, кавале-
ром Святого Станислава ІІІ степени и Святой Анны ІІІ степени. 

Ярким периодом в академической деятельности Кудрявцева стал 
1905 год, когда он возглавил реформаторское движение в профессор-
ской среде. Вместе с профессорами Н. Дроздовым, В. Завитневичем, 
Ф. Титовым, В. Рыбинским и доцентом В. Экземплярским, П. Кудряв-
цев стал автором «Проекта о наиболее необходимых временных из-
менениях Устава православных духовных академий». В официальном 
отчёте о деятельности либералов из духовного ведомства указыва-
лось, что «наибольшее одобрение в среде студентов в смысле освобо-
дительном внесено было совещаниями преосвященного Платона, 
Рыбинского и Кудрявцева с кн. Трубецким и кадетами. <...> Рыбин-
ский и Кудрявцев тайно ездили на Рождество в Петербург и целые 
дни и ночи проводили над составлением проекта отделения церкви 
от государства, об автономии академий и превращении их в свобод-
ные богословские курсы по образцу германских протестант-
ских <...>»2.  

В 1908 г. во время ревизии КДА архиепископ Волынский Анто-
ний назвал П. Кудрявцева за его вольнодумство «русским Вольте-
ром». В ответ на ревизию КДА группа «левых» профессоров написала 
и издала книгу «Правда о Киевской духовной академии», среди авто-
ров которой был и П. Кудрявцев.  

П. Кудрявцев был также одним из основателей, а в 1910–12 гг. – 
председателем Киевского религиозно-философского общества 3, чле-
ном Киевского научно-философского общества. 

В своих воспоминаниях «Мои встречи с выдающимися людьми» 
В. Зеньковский следующим образом охарактеризовал П. Кудрявцева 
как личность: «<...> Основное дарование Кудрявцева лежало не в на-
учной или философской сфере, а в сфере моральной, в вопросах со-
вести он был глубок, остро правдив, неуступчив. В профессорской 
коллегии Киевской Духовной Академии он был ее совестью, и это 
сильнее и резче всего выражалось в его социально-политическом ра-
дикализме. Радикализм этот по существу был лишь умеренным ли-

                                                           
2 Цит. по: Шленский Д., Браславец А. Андреевский спуск. – К., 1998. – С. 146–147. 
3 См.: Филиппенко Н. Г. Киевское религиозно-философское общество (1908–1919). 
Очерк истории. – К., 2009. – С. 29–60. 
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берализмом, но на фоне мрачно консервативных профессоров Ду-
ховной Академии он был „радикалом”»4.  

В 1910 г. политическая ситуация резко меняется и в академии на-
чинает господствовать «правая профессура». Из академии увольняют 
В. Экземплярского (ближайшего коллегу П. Кудрявцева), после вве-
дения нового устава из курса академии исключается ряд общеобразо-
вательных предметов, а история философии и педагогика низведены 
до уровня групповых факультативов.  

В 1914 г. профессор П. Кудрявцев анонимно выпускает в изда-
тельстве Киевского религиозно-философского общества популярную 
хрестоматию «Волны вечности в русской поэзии», где он собрал луч-
шие образцы философской русской и мировой лирики. В предисло-
вии к этой книге он пишет: «Потоком времени не увлекается бес-
следно лишь тот, кто, живя во времени, имеет опорную точку за пре-
делом времени, куда уходят последние корни бытия и жизни, и где 
даны непреходящие нормы и критерии для оценки протекающего во 
времени. Через эту связь с вечным, временное приобщается к миру 
вечного бытия и непреходящих ценностей, и чья жизнь пронизана ею 
(связью с вечным – Н. М.) – будет ли то жизнь отдельного лица, или 
коллективного целого – тот живёт уже не во времени только, но и в 
вечности, и не для себя только, но и для Бога. Тогда к берегам време-
ни приливают волны вечности, и в них слышится присутствие Бо-
га <...>»5. 

В 1917 г. П. Кудрявцев – делегат Киевского епархиального съезда, 
а в 1918 г. – делегат Всеукраинского Православного Церковного Со-
бора. Движимый стремлением помочь церкви, он становится предсе-
дателем учёного комитета при министерстве исповеданий (минист-
ром в то время был В. Зеньковский) в правительстве гетмана П. Ско-
ропадского.  

Выехав в 1919 г. из Киева в Крым, П. Кудрявцев до 1921 г. работа-
ет в Таврическом университете ординарным профессором филосо-
фии, где в это же время ректором был В. Вернадский. Возвратившись 
в 1921 г. в Киев, П. Кудрявцев становится сотрудником историко-
филологического отдела ВУАН по отдельным научным поручениям. 
Он тесно сотрудничает с М. Грушевским, В. Вернадским, В. Зеньков-
ским, А. Крымским.  

Позже П. Кудрявцев входит в состав Комиссии по составлению 
биографического словаря выдающихся деятелей Украины, в состав 

                                                           
4 Зеньковский В. Мои встречи с выдающимися людьми // Записки русской акаде-
мической группы в США. – Нью-Йорк. – 1994. – Том ХХVІ. – С. 47. 
5 Волны вечности в художественной литературе. – К., 1914. – С. VІІІ. 
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Комиссий по делам изучения истории Киева, по изучению еврейской 
и византийской истории, также являлся членом Всеукраинской науч-
ной ассоциации востоковедов. Проекту биографического словаря так 
и не суждено было увидеть свет: с 1929 г. ВУАН оказывается под кон-
тролем тоталитарного режима и полностью утрачивает свою авто-
номность. Правительство вводит цензуру на издания ВУАН, одна за 
другой закрываются её секции, разворачивается жестокая борьба с 
«буржуазным национализмом». Но П. Кудрявцев успел до этого на-
писать много очерков о жизни и творчестве киевских духовно-
академических мыслителей ХІХ в., в частности, об А. Амфитеатрове, 
П. Авсеневе, Ор. Новицком, П. Линицком, М. Олесницком. 

В своих воспоминаниях дочь П. Кудрявцева Екатерина характе-
ризовала отца как «легко возбудимого, нервного, горячего»6. Анало-
гичные мысли мы находим и в воспоминаниях В. Зеньковского: 
«Кудрявцев говорил обычно желчно, остро, всегда волнуясь, точно 
его только что обидели, но душа у него была полна лиризма, поэтиче-
ской грусти. В нём я всегда чувствовал жертву того угнетения свобод-
ной христианской мысли, которое царило в Духовных Академиях – 
особенно Киевской»7. 

Из воспоминаний близких известно, что на протяжении 20–30-х 
годов П. Кудрявцев также подрабатывал в трудовых школах г. Киева, 
преподавая там русский язык и литературу.  

В августе 1938 г. 70-летний ученый был арестован и находился 
под следствием ОГПУ до апреля 1939 г. После освобождения из за-
ключения силы пожилого человека были окончательно подорваны и 
в июне 1940 г. он умирает. Нелёгкая судьба выпала и двум его доче-
рям – ещё до смерти отца в 1937 г. они были осуждены на 15 лет 
ссылки в Сибири.  

П. Кудрявцев – автор более 250 научных работ по историко-
философской, богословской, религиозно-публицистической, литера-
туроведческой проблематике. Такие работы, как «Связь с Отцами в 
сердце и мысли Владимира Соловьёва» (1916) или «Идея Святой Со-
фии» (1916) ещё ждут дальнейшего исследования.  

Время творчества П. Кудрявцева (конец ХІХ – начало ХХ в.) – это 
время тотального заражения русской интеллигенции идеями атеиз-
ма, социализма и позитивизма, проистекающими, по мысли 
Ф. Достоевского, из единого источника – попытки человечества уст-
роится без Бога, по собственному разумению. П. Кудрявцев первым 

                                                           
6 Кудрявцева Е. П. Воспоминания // Із рукописної колекції Музею Однієї Вулиці. 
– С. 3. 
7 Зеньковский В. Мои встречи с выдающимися людьми. – С. 47–48. 
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среди представителей киевской школы философского теизма подверг 
критике мировоззренческую парадигму так называемого второго по-
зитивизма, или эмпириокритицизма. Предыдущие представители 
киевской духовно-академической философии, такие как Ор. Новиц-
кий, С. Гогоцкий, П. Юркевич, П. Линицкий сосредотачивали свою 
критику на методологических основах первого, или контовского по-
зитивизма, поскольку их научная деятельность приходилась на вто-
рую половину ХІХ века, то есть на период первоначального осмысле-
ния мировоззренческих принципов О. Конта, Дж. Милля, Г. Спенсе-
ра. В работах киевских представителей духовной философии мы так-
же находим обстоятельную критику взглядов русских позитивистов: 
Н. Чернышевского в работах П. Юркевича 8 и Ор. Новицкого 9, 
М. Троицкого в работах С. Гогоцкого 10, Н. Грота в работах П. Линиц-
кого 11. 

Как известно, возникновение позитивизма было обусловлено 
всем ходом развития науки ХІХ в., спецификой классической карти-
ны мира, построенной усилиями Ньютона и его последователей. Обу-
словлен он был и тем, что в европейском общественном мнении тогда 
сложилась своеобразная эйфория в отношении науки, безграничная 
вера в неё.  

Позитивизм стал радикальным теоретическим гимном науке. 
Именно с ним связано становление особого раздела философского 
знания и широкого направления в мировой философской мысли – 
философии науки. Так называемый первый (контовский) позитивизм 
можно считать утопическим учением о науке как альтернативе всему 
тому, что признавалось отжившим (включая классическую – гегелев-
скую – философию), учением о науке, которая явилась инструментом 
действительного прогресса общества. Учение О. Конта было ориенти-

                                                           
8 См.: Юркевич П. Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по уче-
нию слова Божия // Юркевич П. Д. Философские произведения. – М., 1990. – 
С. 69–103. 
9 См.: Новицкий Ор. Несколько слов в ответ на рецензию сочинения: «Постепен-
ное развитие древних философских учений и пр.», помещенную в «Современни-
ке» // Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием 
языческих верований. – К., 1861. – Ч. ІV. – С. І–ХХ. 
10 См.: Гогоцкий С. Несколько мыслей по поводу сочинения: Немецкая психология 
в текущем столетии, историческое и критическое исследование, с предваритель-
ным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка. М. Троицкого, М., 
1867. – К., 1867. – 83 с. 
11 См.: Линицкий П. Слова и речи на разные дни и случаи, как учебные работы 
студентов, лекции по логике, читанные профессором П. И. Линицким в записи 
студента П. Кудрявцева. – Институт рукописей НБУ. – Ф. 160. – № 815. – Листы 
159–238.  
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ровано в большей мере на просветительство и обоснование путей со-
вершенствования общества на основе науки, чем на осмысление соб-
ственно феномена науки. Потому его следует в первую очередь отно-
сить к разряду идеологических и социально-реформаторских.  

Неизбежна была востребованность этих идей и в пореформенной 
России. Российским шестидесятникам, да и семидесятникам ХІХ в. 
импонировал не в последнюю очередь идеал коллективизма, про-
сматривавшийся как в модели науки, построенной О. Контом, так и в 
более поздней его модели позитивной религии.  

Другое дело, что одновременно с этим происходило становление 
самой русской философии как аутентичного культурного феномена. 
Антиметафизический пафос позитивизма представлял для последне-
го действительную угрозу. Это прозорливо уловил Вл. Соловьёв, 
ставший, по сути, создателем первой русской оригинальной фило-
софской доктрины.  

Но и Соловьёву при этом не удалось избежать влияния многих 
позитивистских установок. Об этом свидетельствует хотя бы то, что 
русский мыслитель отождествлял науку с эмпирически ориентиро-
ванным естествознанием.  

Как известно, позитивизм формирует так называемую стандарт-
ную модель науки. Параметры её следующие: открытие явлений, до-
быча фактов – главное дело науки; факты должны подводиться под 
законы; законы носят дескриптивный характер; в иерархии наук вы-
ражен принцип редукционизма; история науки есть кумулятивный 
процесс. Из такой науки, естественно, исключалась любая метафизи-
ка, умозрение как таковое. А задача положительной философии, т. е., 
той, которая опосредована наукой, по представлению О. Конта, со-
стоит в том, что она может постепенно привести к достижению вели-
кого интеллектуального согласия («истинно человеческой ассоциа-
ции»). Философия, таким образом, призвана была с помощью пози-
тивизма обеспечить организацию научного знания в единую систему, 
унифицировать его, привести в соответствие со здравым смыслом. 

Обособление науки от других родов знания – теологии и фило-
софии – рассматривалось с позиций позитивизма как значимый, 
прогрессивный, а, главное, необратимый факт истории. Прежняя 
классическая философия, предварив автономизацию и возвышение 
науки, по мысли О. Конта, достигла своего пункта насыщения, исчер-
пала свои резервы как система познания.  

В этой обстановке с позиций философского теизма П. Кудрявцев 
подвергает беспощадной критике теоретические основания таких 
мэтров эмпириокритицизма, как Э. Мах, Р. Авенариус, Э. Литтре. 
Этому вопросу философ посвящает такие работы, как «Главные мо-
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менты в истории вопроса об отношении веры к знанию» (1901), «К 
вопросу об отношении христианства к язычеству» (1903), «Очерки 
современного эмпиризма» (1907). В основу последней была положена 
актовая речь П. Кудрявцева в КДА, произнесенная по окончанию 
1902/03 учебного года. Итогом многолетней работы П. Кудрявцева 
послужила его магистерская диссертация «Абсолютизм или реляти-
визм? Опыт историко-критического изучения чистого эмпиризма в 
его отношении к нравственности и религии. Prolegomena», которую 
он успешно защитил в 1908 г. Оппонентами на защите выступили 
о. Константин Агеев, В. Свенцицкий и П. Струве 12.  

Работа состояла из двух частей. Первая – «Абсолютизм или реля-
тивизм?» – была посвящена обстоятельному анализу борьбы между 
абсолютизмом и релятивизмом в истории философской мысли, а 
вторая – «От Бэкона до Маха. К уяснению исторического положения 
чистого эмпиризма новейшего времени» – посвящена анализу абсо-
лютизма и релятивизма в философии ХІХ в. Особое внимание было 
уделено автором завершающему этапу в развитии эмпирически-
релятивистского направления в философии.  

Главную задачу своей работы П. Кудрявцев видит в «определе-
нии отличительных особенностей и сравнительного значения изу-
чаемого направления (эмпиризма – Н. М.) в ряду других философ-
ских направлений, в особенности как последовательного выражения 
релятивистской точки зрения, и для отыскания наиболее надёжных 
путей и приёмов в борьбе с релятивизмом»13.  

Какой же смысл философ вкладывает в понятия «абсолютизм» и 
«релятивизм»? «Абсолютизм, – указывает П. Кудрявцев, – это есть 
признание абсолютных норм, целей и оценок»14, а, следовательно, 
релятивизм есть их отрицание. Последовательно проведенный реля-
тивизм, по мнению П. Кудрявцева, с неизбежностью приводит к ни-
гилизму.  

Далее философ разделяет релятивизм на практический и теоре-
тический. Для практического релятивизма является характерным 
фактическое отрицание нравственности и религии. Что касается тео-
ретического, то «фактическое соединение в известных случаях с вы-
сокой нравственностью и искренней религиозностью, не дает, однако, 
возможности к теоретическому обоснованию или – по крайней мере 
– оправданию нравственности, как нравственности, и религии, как 
                                                           
12 См. об этом: Киевская мысль. – 1908 – № 284. – 13 октября.  
13 Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм? Опыт историко-критического изу-
чения чистого эмпиризма в его отношении к нравственности и религии. 
Prolegomena. – К., 1908. – С. 1. 
14 Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм?.. – С. 306. 
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религии»15. По глубокому убеждению П. Кудрявцева, борьба между 
абсолютизмом и релятивизмом проходит красной нитью через всю 
жизнь как отдельного человека, так и общества в целом. Эта борьба 
проходит и через всю историю философии, как её наиболее сущест-
венный момент. Главными представителями теоретического реляти-
визма в истории философской мысли П. Кудрявцев считает Протаго-
ра, Д. Юма, Дж. Милля, Э. Лааса, Р. Авенариуса и Э. Маха. По глубо-
кому убеждению философа, с последней четверти ХІХ в. средоточием 
и эпицентром эмпиризма является уже не Англия, а Германия 
(П. Ланге, Э. Лаас, Р. Авенариус, Э. Мах). Таким образом, П. Кудряв-
цев делает вывод, что «историческая связь эмпиризма с релятивиз-
мом не случайна: принцип чистого опыта с логической (выделено 
П. Кудрявцевым – Н. М.) необходимостью приводит к релятивизму. 
Отсюда следует, что раз мы принимаем принцип чистого опыта, мы 
должны принять и вытекающие из него релятивистские следствия; 
если же мы находим неприемлемыми релятивистские следствия, мы 
должны отвергнуть их теоретическую предпосылку, т. е., принцип 
чистого опыта. Ключ к разрешению дилеммы дается тем соображе-
нием, что в философии релятивизм не может быть доведён до конца 
без логического противоречия: кто старается доказать релятивизм, 
тот опровергает его»16. Таким образом, последовательно проведенный 
релятивизм не оставляет места ни для метафизики, ни для религии.  

В этом контексте особый интерес для нас представляет та идей-
ная параллель, которую П. Кудрявцев проводит между Р. Авенариу-
сом, (читай – и Э. Махом) и Ф. Ницше. Философ утверждает, что и у 
Ф. Ницше, и у Р. Авенариуса прослеживается «релятивизм в его ни-
гилистической форме, как скрытая возможность, которая угрожает и 
этике, и гносеологии»17. И далее, «все они (релятивизм и нигилизм – 
Н. М.) одинаково хотят освободить человечество от якобы сковы-
вающего его влияния метафизических теорий и религиозных верова-
ний, хотя в способе осуществления этого предприятия между спокой-
ными, осторожными, методическими учёными и тревожным, поры-
вистым, стремительным Ницше существует громадная разница. У 
Ницше речь сжатая, сильная, яркая и неуравновешенная до крайно-
сти: безудержный азарт сплошь да рядом сменяется мучительной 
тревогой. Со всей страстью своего неуравновешенного темперамента 
бросается он в борьбу с Богом, но по тому азарту, с каким Ницше от-
вергает Бога, приходит убеждённость, что он всё таки верит в Бога»18.  
                                                           
15 Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм?.. – С. 306. 
16 Там же – С. 307. 
17 Там же – С. 69. 
18 Там же – С. 71. 
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Вывод П. Кудрявцева относительно эмпиризма Маха и Авена-
риуса носит резко отрицательный характер. Причём релятивизм по-
следних является более последовательным, чем релятивизм и ниги-
лизм Ницше. Философ характеризует эмпириокритицизм как на-
правление, «разрушительное по отношению к тем философским тео-
риям и религиозным верованиям, в каких находит своё выражение 
абсолютистское направление мысли и жизни, потому что эмпиризм 
Маха и Авенариуса характеризуется последовательным проведением 
релятивистской точки зрения, равно неблагоприятной как для фило-
софского, так и для религиозного абсолютизма»19. 

Не оставляет без внимания П. Кудрявцев и русских позитивистов 
– В. Лесевича, А. Луначарского, Н. Грота, Л. Лопатина. Высокая 
оценка ими эмпириокритицизма как учения, которое освободит че-
ловеческую мысль от вековых предрассудков и открывшего светлый 
взгляд на мир, приводит П. Кудрявцева в недоумение.  

Более всего П. Кудрявцева в эмпириокритицизме интересует тот 
аспект, который раскрывает строгую последовательность в доведении 
эмпирического принципа до чистого эмпиризма. Следуя В. Вундту, 
он прослеживает в развитии эмпиризма три этапа: наивный, рефлек-
сирующий и чистый эмпиризм. Последний он рассматривает как за-
вершающий этап в развитии эмпиризма, выражением которого и вы-
ступают философские системы Э. Маха и Р. Авенариуса. Чтобы рас-
крыть сущность чистого эмпиризма, П. Кудрявцев ставит конкретный 
вопрос: «Что такое чистый эмпиризм нашего времени в своих конеч-
ных выводах? Переоценка лишь ценностей, значит, отрицание не аб-
солютных ценностей вообще, а лишь старых ценностей с заменою их 
новыми, как это мы видим у Ницше, или же – полное и решительное 
отрицание абсолютных ценностей вообще? И если последнее, то в 
чём тогда состоит смысл человеческой жизни? Где ценности чистого 
эмпиризма? Где его святыни? Одним словом: кто есть твой Бог? – вот 
вопрос, с каким мы подходим к чистому эмпиризму нашего време-
ни»20. 

П. Кудрявцев подчеркивает чрезвычайную важность этого во-
проса. Но значение последнего особенно возрастает применительно к 
исследованию духовной жизни русского общества конца ХІХ – нача-
ла ХХ в. Философ подчёркивает, что в русском обществе «трудно ука-
зать в последнее время такую философскую книгу, которая в той или 
другой мере не затрагивала бы эмпириокритицизма. Всё это показы-
вает, что данное направление представляет в ряду современных фило-

                                                           
19 Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм?.. – С. 69. 
20 Там же – С. 77. 
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софских направлений величину весьма значительную, с которой необ-
ходимо считаться»21. Подтверждением слов П. Кудрявцева явился вы-
ход в 1908 г. книги «Материализм и эмпириокритицизм» такого зна-
менитого «победителя» второго позитивизма, как В. Ульянов (Ленин).  

Подробнейший анализ П. Кудрявцевым духовной жизни русско-
го общества конца ХІХ – начала ХХ в. поражает своей глубиной. В 
частности, философ знакомит читателя со всеми существующими в 
то время разновидностями двух философских направлений – идеа-
лизма и реализма. Он подчёркивает, что «борьба политических пар-
тий идёт рука об руку с борьбой философских направлений. Ведётся 
борьба не с философией вообще, значение которой, наоборот, под-
чёркивается, а лишь с философией определённого толка, именно – с 
философским идеализмом»22.  

П. Кудрявцев дает обстоятельный анализ борьбы двух философ-
ских направлений в русском обществе ХІХ в. Впервые в России, счи-
тает мыслитель, серьёзное изучение философии относится к 30-м 
годам ХІХ в., до этого философия изучалась только в духовных шко-
лах. Вначале господствует идеализм, и все слои общества захвачены 
идеалистическим движением, которое была перенесено в Россию с 
Запада. Но уже к средине 40-х годов ситуация диаметрально меняет-
ся в пользу материализма (реализма), который первоначально воз-
никает под воздействием французского просвещения, а затем укреп-
ляется под влиянием антропологического материализма Л. Фейерба-
ха. Далее, в средине 50-х годов ХІХ в. реализм становится господ-
ствующим направлением в русском обществе, а идеализм к этому 
времени практически полностью сходит с исторической арены. Един-
ственное место, где продолжает ещё теплиться идеалистическое на-
правление в духовной жизни русского общества – это в трудах про-
фессоров духовных академий, и отчасти университетов.  

Самым удивительным обстоятельством для П. Кудрявцева явля-
ется тот факт, что освободительные идеи 60-х годов ХІХ в. провоз-
глашались под эгидой материалистической философии, которая в 
своих конечных выводах отрицает и свободу, и достоинство человече-
ской личности. «Ещё доселе, – пишет он, – живёт в русском обществе 
традиция, что философский идеализм стоит во внутренней связи с 
политическим консерватизмом и даже всеми видами реакции, тогда 
как подобная связь, если и существовала на самом деле, то обуслав-
ливалась не природою идеализма, заключающего в себе основы для 
утверждения абсолютного достоинства человеческой личности и для 
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борьбы с различными видами рабства, а внешними условиями его 
исторического существования»23.  

По глубокому убеждению П. Кудрявцева, в конце ХІХ – начале 
ХХ в. чётко прослеживается оживление и возрождение идеалистиче-
ской традиции в среде молодых русских философов. Кудрявцев даёт 
следующую классификацию всех разновидностей философского 
идеализма. Во-первых, это непосредственные ученики Вл. Соловьёва, 
прежде всего он относит к ним братьев Е. и С. Трубецких; во-вторых, 
отечественные представители той фракции неокантианства, которая 
в лице Виндельбанда имеет своим учеником Б. Кистяковского; в-
третьих, целый ряд учёных, публицистов и общественных деятелей, 
которые перешли от марксизма к идеализму, сюда он относит 
М. Туган-Барановского, П. Струве, С. Франка, С. Булгакова, Н. Бердя-
ева. Несмотря на их философские, политические и религиозные рас-
хождения, сходятся они в основном – в идеалистических основаниях 
своей философии. В-четвёртых, это «провозвестник, так называемо-
го, нового христианства» – Д. Мережковский; и, наконец, в-пятых, 
это «причудливый и неуловимый» В. Розанов 24.  

Сегодня с этой классификацией можно частично соглашаться 
или совсем её отрицать, но дело не в этом. Ведь нам сегодня легко 
рассуждать о прошлом с высоты ХХІ в., но нельзя не согласиться с 
тем глубоким знанием всех нюансов духовной жизни русского обще-
ства, в которых так прекрасно ориентировался на рубеже веков 
П. Кудрявцев. Да и сам философ указывает на относительный харак-
тер своей классификации. «Едва ли нужно оговариваться, – пишет 
он, – что всех представителей русского идеалистического движения 
последнего времени нельзя распределить по указанным группам; так, 
в стороне от них, без устали делали своё дело уяснения принципов 
идеалистической философии такие профессора-идеалисты, как 
Г. И. Челпанов, ученик Грота, неутомимо боровшийся на кафедре, в 
психологической семинарии при Киевском университете и в печат-
ных сочинениях с материализмом и позитивизмом во имя идеал-
реализма, <...> или покойный учитель пишущего эти строки, профес-
сор Киевской духовной академии П. И. Линицкий, отдавший всю 
свою жизнь защите прав разума в решении вопросов мысли и жиз-
ни»25.  

П. Кудрявцев приходит к выводу, что борьба в духовной жизни 
русского общества между идеализмом и реализмом является не чем 
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иным, как новым моментом в старой борьбе абсолютизма с реляти-
визмом.  

Далее П. Кудрявцев переходит к обстоятельному анализу совре-
менного ему реализма. Он указывает, что внуки, т. е., молодое поко-
ление русских марксистов, остаются верными завету своих духовных 
отцов, т. е., К. Марксу и Ф. Энгельсу. «Тезисы у дедов и внуков одни, 
но опорные пункты – различные: там – гегельянство, здесь – эмпи-
риокритицизм»26. Если старшее поколение русских марксистов во 
главе с Н. Бельтовым (псевдоним Г. Плеханова – Н. М.) считали эко-
номический материализм логическим продолжением философского 
материализма, то молодое поколение русских марксистов (реали-
стов), разделяя миропонимание своих учителей (экономический ма-
териализм), не считали возможным принимать его философской ос-
новы – материализма. Даже в самой смягчённой форме материализм 
для них является неприемлемым, поскольку молодые марксисты ре-
шительно не могут примириться с его метафизическим характером. 
Именно поэтому они отдают предпочтение не материализму, а тому 
направлению современной мысли, которое отрицательно относится 
как к идеалистической, так и к материалистической метафизике, – 
чистому эмпиризму Э. Маха и Р. Авенариуса. Для подтверждения 
своих мыслей П. Кудрявцев цитирует целые абзацы из работ Н. Бель-
това (Г. Плеханова), А. Богданова и др. марксистов, не говоря уже о 
работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Вывод П. Кудрявцев однозначен: на 
смену материализму должен прийти эмпириокритицизм как послед-
нее слово современной философской мысли. Следовательно, про-
изошел своеобразный альянс марксизма с махизмом (эмпириокри-
тицизмом).  

Из размышлений П. Кудрявцева становится очевидной его кри-
тика марксизма извне, т. е., с позиций философского идеализма, кри-
тику же изнутри, т. е., с позиций философского материализма (орто-
доксального марксизма) мы находим в работе В. Ульянова (Ленина) 
«Материализм и эмпириокритицизм». И Кудрявцев, и Ленин видят 
глубокий раскол в марксизме, но первый рассматривает его как след-
ствие внутренней непоследовательности, противоречивости, а следо-
вательно несостоятельности и ограниченности материализма, а вто-
рой – только как результат увлечённости молодых марксистов новым 
модным философским течением. 

Свои раздумья по поводу того умственного напряжения, которое 
русская интеллигенция переживала на рубеже веков, П. Кудрявцев 
выразил в следующей оценке: «Переживаемая нами эпоха больше 
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всего напоминает из прошлого нашей родины 60-е годы. Тогда пере-
довые вожди русского общества выступали под знаменем материа-
лизма. В настоящее время материализм потерял свой кредит: его ме-
сто занял эмпириокритицизм. Изучать это направление – значит, 
изучать один из главных элементов в содержании нашей духовной 
жизни»27. 

Следует подчеркнуть, что В. Зеньковский довольно нелестно от-
зывался о П. Кудрявцеве как о философе, но при этом восхищался его 
дарованиями в области богословия и русской словесности. «В Куд-
рявцеве, – писал Зеньковский, – философское дарование было неве-
лико, его единственный труд по философии (о новейшем эмпиризме) 
хорош, но в нём не было и намёка на собственные какие-либо идеи 
автора. Однако в религиозно-философских беседах Кудрявцев был 
сильным диалектиком и острым мыслителем. Его творческая сила 
(по моему личному впечатлению, весьма немалая) вся ушла в работы 
по истории русской литературы (это была вторая специальность Куд-
рявцева), ему принадлежали большие и ценные работы о Пушкине и 
Гоголе (может быть ещё и другие работы, но я их не знаю)»28. 

Наше внимание привлекла также работа П. Кудрявцева «Глав-
ные моменты в истории вопроса об отношении веры к знанию» 
(1901), где автор изучает подходы к вопросу о соотношении веры и 
знания представителей метафизического идеализма и чистого эмпи-
ризма (эмпириокритицизма). Понятно, что позиции этих двух на-
правлений философской мысли являются диаметрально противопо-
ложными. Но автор, прежде всего, указывает, что «если бы человек 
мог одним актом сознания охватить все разнообразие бытия в его 
целости и единстве, тогда не могло бы быть и речи о каких-либо раз-
личиях в области знания, в частности – о различии между верой и 
знанием; тогда человек был бы не человеком, а Богом: только боже-
ственному уму наша мысль усвояет способность постигать всё бытие 
одним актом интеллектуального созерцания»29. Поскольку человек 
не может одновременно постигать всё разнообразие бытия в его 
единстве и целостности, то вопрос о соотношении веры и знания воз-
никает с самого начала существования человеческого общества. В 
первобытном обществе существовало единство веры и знания, по-
скольку все знания первобытного человека о внешнем мире одно-
временно были и предметом его веры. Но уже в древнегреческом об-
                                                           
27 Кудрявцев П. Абсолютизм или релятивизм?.. – С. 89. 
28 Зеньковский В. Мои встречи с выдающимися людьми // Записки русской ака-
демической группы в США. – Нью-Йорк. – 1994. – Том. ХХVІ. – С. 47. 
29 Кудрявцев П. Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к зна-
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ществе происходит постепенное размежевание веры и знания. «Для 
древнего грека не было ничего, безусловно непознаваемого, и если 
можно говорить о вере в её отличии от знания по отношению к той 
эпохе, то лишь в смысле доверия к авторитету предания, – о сущест-
венном же различии между верой и знанием не может быть и речи на 
этой ступени культурного развития»30. 

Различие между верой и знанием, по убеждению П. Кудрявцева, 
начинает проявляться тогда, когда начинает расслаиваться содержа-
ние самого знания: одни знания начинают рассматриваться как ис-
тинные, другие – как ложные, а третьи – как вероятностные. Когда 
же христианство указало на веру как на основу истинной жизни, поя-
вилась потребность указать на соотношение христианского понятия 
веры и философского понятия знания. «Центральным пунктом ис-
следования послужило выяснение психологической природы и гно-
сеологической ценности веры и знания: следует ли признать их дву-
мя различными и независимыми областями духовной жизни или же 
– наоборот – сходными по существу сторонами или моментами одно-
го и того же познавательного процесса?»31. 

Этот вопрос, считает Кудрявцев, имеет разный смысл в зависи-
мости от тех исторических условий, в которых он возник. «Так, в 
древнегреческой философии шла речь об отношении философского 
мировоззрения к традиционному – мифологическому; иудео-
александрийская философия работала над соглашением ветхозавет-
ного откровения с языческой философией; та же задача перешла и к 
христианским богословам: церковные писатели святоотеческого пе-
риода ставили своею задачею выяснение отношения между христи-
анством и языческой философией, а средневековые мыслители, счи-
тая, вслед за Аристотелем, – доказательство основною формою науч-
ного мышления, пытались разрешить вопрос – в какой мере прило-
жима эта форма в области богословия; в новое время, с развитием 
естествознания, появляется целый ряд работ, посвящённых соглаше-
нию результатов современного естествознания с данными христиан-
ского Откровения»32. 

П. Кудрявцев различает три периода в развитии вопроса о соот-
ношении веры и знания: 1) греко-римский; 2) средневековый; 3) и 
период Нового времени. По мнению профессора, в России эти вопро-
сы впервые возникли лишь в ХVІІІ в., а строго-научный характер они 

                                                           
30 Кудрявцев П. Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к зна-
нию. – С. 180. 
31 Там же. – С. 181. 
32 Там же. – С. 184. 
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приобрели только в ХІХ в. и наиболее ярко воплотились в существо-
вании двух направлений – западников и славянофилов.  

Проблема соотношения веры и знания, по убеждению П. Кудряв-
цева, может быть изучена с помощью двух методов: систематического 
и исторического. Ученый отдаёт предпочтение последнему, посколь-
ку «только при историческом изучении данная проблема является 
пред нами не только во всех подробностях своего логического соста-
ва, но и со всей полнотой жизненного значения: историк не измыш-
ляет проблем, – он следит за развитием тех из них, которые сами да-
ют о себе знать при изучении культурной жизни человечества»33. 

Таким образом, несмотря на радикальные политические взгляды 
в сфере общественной жизни, в философии П. Кудрявцев оставался 
сторонником духовно-академической традиции, отстаивая позиции 
философского теизма, и одним из первых в России начал разрабаты-
вать методологические принципы критики эмпириокритицизма с 
позиций православия. Даже сквозь десятилетия крушений и потря-
сений минувшего века, духовно-академическая традиция, опреде-
лившая своеобразие русской культуры в целом и философии в част-
ности, бесследно не исчезла. В наше время, когда наблюдается по-
пытка устранения самих духовных и нравственных оснований суще-
ствования общества, обращение к наследию П. Кудрявцева актуально 
как никогда.  

                                                           
33 Кудрявцев П. Главные моменты в истории вопроса об отношении веры к зна-
нию. – С. 185–186. 
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І Д Е А Л - Р Е А Л І З М   

М И К О Л И  Л О С С Ь К О Г О  

Миколу Онуфрійовича Лосського (1870–1965) С. Франк називав 
«душею російської систематичної філософії ХХ століття», підкрес-
люючи його роль у започаткуванні (поруч з Л. Лопатіним) науково-
систематичної філософської школи в Росії 1. М. Лосський створив 
розгорнену систему абсолютного філософського теїзму, яку з різних 
кутів зору можна позначити також як інтуїтивізм, ієрархічний персо-
налізм або ідеал-реалізм. Він прожив довге і плідне творче життя, 
наприкінці якого отримав справедливе визнання як «глава сучасних 
російських філософів»2.  

М. Лосський народився 24 листопада (6 грудня) 1870 р. у с. Крес-
лавка Вітебської губернії. У дитинстві він отримав досить глибоке ре-
лігійне виховання, відмітною рисою якого була толерантність до різ-
них віросповідань. Те, що батько був православним, а мати – католи-
чкою, було не приводом до якихось суперечок, а підставою для зна-
йомства з «інтимною стороною» як православного, так і католицько-
го богослужіння. Прихильне ставлення батьків до євреїв, яких було 
досить багато у містечках Західної Білорусії, також формувало у май-
бутнього філософа скоріше інтерес і симпатії до людей іншої віри, ніж 
якусь неприязнь або почуття зверхності. 

Але в 16 років М. Лосський пережив релігійну кризу, приводом до 
якої стала нечутливість священика. Юнак ще не навчився відрізняти 
«ідеальну сутність християнства від його земних викривлень». Впли-
нуло, безумовно, і захоплення ідеями соціалізму, за що М. Лосський у 
                                                           
1 Див.: Франк С. Л. Сущность и ведущие мотивы русской философии // 
Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб., 1996. – С. 150. 
2 Зеньковский В. В. История русской философии. В 2-х т. – Т. 2. – Кн. 1. – Л., 1991. 
– С. 205. 
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1887 р. був виключений з Вітебської гімназії. За його власним свід-
ченням, він на 8 років став атеїстом, а повернення в лоно Церкви 
«відбулося тільки через тридцять з чимось років після складного фі-
лософського процесу»3. Дійсно, перші філософські праці М. Лоссько-
го демонструють якщо вже й не атеїстичну, то, принаймні, прохолод-
ну відносно релігії і Церкви позицію, і лише у «Світі як органічному 
цілому» система ідеал-реалізму починає набувати яскраво виражених 
рис релігійної філософії. 

Але на час вступу до Петербурзького університету у 1891 р., після 
епопеї закордонних митарств, невлаштованості і пошуків шляхів до 
освіти (які закинули його не тільки до Бернського університету, але 
навіть до Алжиру, де він потрапив до Іноземного легіону, звільнитись 
з якого вдалося лише імітувавши душевну хворобу), молодий М. Лос-
ський «був переконаний в істинності механістичного матеріалізму», і 
впевнений в тому, що «вивчити фізику, хімію і фізіологію – це озна-
чає отримати знання про основи побудови світу»4. У той же час, цей 
інтерес до природи мав по суті філософський, а не природничий ха-
рактер, адже молодий вчений прагнув розв’язати «питання про побу-
дову світу в цілому», а не досліджувати якусь його окрему частину. 
Заняття ботанікою, хімією, агрономією, анатомією змінювали одне 
одного, при цьому кожного разу йшлося про створення якоїсь загаль-
ної теорії, що претендує на філософське обґрунтування науки. Кінець 
кінцем, цей філософський розум знайшов призначений йому шлях. 
Першим «лоцманом» на цьому шляху став філософ О. О. Козлов, із 
сином якого, також майбутнім філософом С. Алексєєвим (Аскольдо-
вим) М. Лосський вчився на одному курсі. Під впливом О. Козлова 
М. Лосський доволі швидко перейшов від матеріалізму до панпсихіз-
му і на все подальше філософське життя залишився прихильником 
Ляйбніца. 

Другою людиною, яка визначила філософські смаки М. Лоссько-
го, став Олександр Введенський, лекції якого він почав слухати на 
Історико-філологічному факультеті в 1894 р. Під його впливом 
М. Лосський не стільки став кантіанцем, скільки визначив гносеоло-
гію як пріоритетну філософську галузь, а також «глибоко переконав-
ся, що пізнанню доступно тільки те, що іманентно свідомості»5. Ця 
посилка, проте, вступала у протиріччя з ляйбніціанським утверджен-
ням субстанціальності я (монади) як достовірного знання, що поро-

                                                           
3 Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы филосо-
фии. – 1991. – № 10. – С. 159. 
4 Там само. – С. 177. 
5 Там само. – С.184. 
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джувало ситуацію метафізичного пошуку і дало старт формуванню 
М. Лосським власного філософського світогляду. 

Цьому процесу сприяла первинна інтуїція, отримана молодим 
філософом восени 1898 року. Він так описує цей епізод у своїх спога-
дах: «<...> Мы с С. А. Алексеевым ехали на извозчике по Гороховой 
улице. Был туманный день, когда все предметы сливаются друг с дру-
гом в петербургской осенней мгле. Я был погружён в свои обычные 
размышления: „я знаю только то, что имманентно моему сознанию, 
но моему сознанию имманентны только мои душевные состояния, 
следовательно, я знаю только свою душевную жизнь”. Я посмотрел 
перед собою на мглистую улицу и вдруг у меня блеснула мысль: „всё 
имманентно всему”. Я сразу почувствовал, что загадка решена, что 
разработка этой идеи даст ответ на все вопросы, волнующие меня, 
повернулся к своему другу и произнёс эти три слова вслух. Помню я, с 
каким выражением недоумения посмотрел он на меня. С тех пор идея 
всепроникающего мирового единства стала руководящей моей мыс-
лью. Разработка её привела меня в гносеологии к интуитивизму, в 
метафизике – к органическому мировоззрению»6. 

М. Лосський починає вибудовувати власну філософську систему з 
гносеології, при цьому значну роль на початковому етапі його творчої 
еволюції відіграють також заняття психологією (можна говорити на-
віть про певні прояви психологізму в його перших працях, хоча чим 
далі, тим більше він будує свою гносеологію у свідомій опозиції пси-
хологізму). Видана у 1903 р. магістерська дисертація «Основні вчення 
психології з точки зору волюнтаризму» переростає у програмну док-
торську монографію «Обґрунтування інтуїтивізму» (1906, початкова 
назва – «Обґрунтування містичного емпіризму»), якою філософ за-
являє про себе як про засновника нового філософського напряму. З 
часом йому стає зрозумілим, що суто гносеологічного обґрунтування 
інтуїтивізму недостатньо, і він розробляє онтологічно-космологічний 
фундамент системи («Світ як органічне ціле», 1917). У подальшому 
інтуїтивізм отримує нове систематичне обґрунтування («Чуттєва, ін-
телектуальна і містична інтуїція», 1938), а також М. Лосський розви-
ває свою систему в аксіологічному і етичному вимірах («Свобода во-
лі», 1927; «Цінність і буття. Бог і царство Боже як основа цінностей», 
1931; «Бог і світове зло. Основи теодицеї», 1941; «Умови абсолютного 
добра. Основи етики», 1949). Інтенсивно займався він і розробкою 
проблем логіки («Логіка», 1922). Прагнення до систематизації ви-
явилось у спробах узагальнюючих класифікацій філософських систем 

                                                           
6 Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы филосо-
фии. – 1991. – № 11. – С. 117. 
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(«Типи світоглядів. Вступ у метафізику», 1931). Нарешті, М. Лосський 
добре відомий і як історик російської філософії («Історія російської 
філософії, 1951, англійською), хоча насправді цікавими є також його 
праці про А. Бергсона, Е. Гуссерля, Гегеля та інших західних авторів. 
Відзначимо у цьому зв’язку і власне прочитання Ф. Достоєвського 
(«Достоєвський і його християнське світорозуміння», 1953). 

Найменш розробленою (і не провідною) виявляється соціальна 
складова філософської системи М. Лосського – у цьому відношенні 
маємо тільки окремі статті, написані, у тому числі, під впливом при-
хильності до ідей конституційного демократизму. Мабуть, з цієї при-
чини він не потрапляв до кола учасників «віхівських» збірок. 
С. Булгаков пропонував йому приєднатись до авторів «Віх» ще в пері-
од формування ідеї збірки, але М. Лосський відмовився – заняття 
гносеологією та логікою були для нього важливішими за статтю з 
проблем суспільного життя. В. Зеньковський відзначав також «пробі-
ли» в царинах естетики і філософії релігії (з останнім можна поспере-
чатись), але в цілому підтверджував, що М. Лосський – «чи не єдиний 
російський філософ, який побудував систему філософії у самому точ-
ному сенсі слова»7. До речі, і «пробіл» у царині естетики виявився 
заповненим – у 1998 р. були видані лекції М. Лосського з християнсь-
кої естетики, які він читав в останній період своєї викладацької 
кар’єри (1947–53 рр.) у Свято-Володимирській духовній академії в 
Нью-Йорку («Світ як здійснення краси. Основи естетики»). 

Помер М. Лосський 24 січня 1965 р. в Парижі. 
Взагалі В. Зеньковський відзначає виключний філософський і 

літературний дар М. Лосського, ясність і чіткість його викладу, і од-
ночасно – сміливість думки і філософську винахідливість 8, що, втім, 
викликає у самого В. Зеньковського не більше, ніж «філософське 
співчуття», оскільки в цілому він ставиться до гіпотетичних побудов 
М. Лосського досить критично. 

Вже перші великі праці М. Лосського «Основні вчення психології 
з точки зору волюнтаризму» та «Обґрунтування інтуїтивізму» майже 
одразу були видані німецькою мовою. У 1912 році М. Лосський разом 
з Е. Радловим започаткував неперіодичне видання «Нові ідеї у філо-
софії», в якому були широко представлені різні напрями тогочасної 
європейської філософії. В роки еміграції багато праць М. Лосського 
виходило іноземними мовами (англійською, французькою, німець-
кою, словацькою), не кажучи вже про його «History of Russian 
Philosophy», спеціально написану для іноземного читача. 

                                                           
7 Зеньковский В. В. История русской философии. В 2-х т. – Т. 2. – Кн. 1. – С. 205. 
8 Там само. – С. 207, 220–221. 
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Між іншим, у цій книзі М. Лосський виступає проти поширеного 
в Західній Європі переконання в тому, що російська філософська ду-
мка розвивалась у стороні від кантівського критицизму, і тому стоїть 
на більш низькому рівні розвитку, – він стверджує, що Кант вплинув 
на російську філософію не менше, ніж на англійську чи французьку 9. 
Сам М. Лосський за порадою Вол. Соловйова ще студентом перекла-
дає дві статті Канта, одна з яких, між іншим, була присвячена ґенезі 
метафізики після Ляйбніца та Вольфа. На становлення М. Лосського 
суттєво вплинули лекції О. Введенського – визнаного глави російсь-
ких кантіанців. Саме завдяки вивченню Канта молодий філософ пе-
реконується в тому, що пізнанню доступне лише те, що іманентно 
свідомості. Але сам М. Лосський не стає кантіанцем. У протиборстві 
різних історико-філософських традицій та вчителів, які впливали на 
його світоглядне формування, перемагає панпсихізм О. Козлова, кот-
рий повертає від Канта до Ляйбніца. Вже в дипломній роботі 1898 р. 
«Раціоналізм Декарта, Спінози і Ляйбніца» М. Лосський доводив, що 
система Ляйбніца є найбільш послідовним розвитком основ раціона-
лізму. Починається згодом доволі жорстка суперечка з О. Введенсь-
ким, котра переростає в полеміку з Кантом. Переклад «Критики чис-
того розуму» М. Лосський розпочав у 1905 р., як він сам зазначає, не 
заради заробітку, а з власної ініціативи: «Я вважав, що істотною умо-
вою для подолання критицизму має бути знання і точне розуміння 
тексту „Критики чистого розуму”, книги, написаної важкою мовою і 
тому малодоступної широким колам суспільства»10. «Обґрунтування 
інтуїтивізму» буквально пронизане полемікою з Кантом, особливо 
четверта глава, яка безпосередньо присвячена критичному аналізу 
його теорії пізнання. За оцінкою відомого російського неокантіанця 
Б. Яковенко, цю «критику Лосського слід визнати найсоліднішим і 
найсуттєвішим розглядом, якому до тих пір піддавалося вчення Кан-
та в Росії»11. 

Гносеологія М. Лосського є абсолютним іманентизмом і абсо-
лютним інтуїтивізмом. В її основі – ідея всепроникненої світової 
єдності, визнання того, що «все іманентно всьому». Інтуїтивізм Лос-
ського ґрунтується на ідеї про те, що об’єкт знання іманентний проце-
су знання. Те, що розглядається, становить світ «не-я», але розгля-
дання входить у сферу «я». Об’єкт трансцендентний відносно «я», що 
пізнає, але іманентний самому процесу пізнання. Інтуїція – це без-
посереднє усвідомлення зовнішнього світу, наявність буття, що 
                                                           
9 Лосский Н. О. История русской философии. – М., 1991. – С. 187. 
10 Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы филосо-
фии. – 1991. – №. 11. – С. 138. 
11 Яковенко Б. В. История русской философии: Пер. с чеш. – М., 2003. – С. 356. 
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пізнається, в акті пізнавання. «<...> Об’єкт пізнається саме так, як 
він є: адже у знанні присутня не копія, не символ, не явище речі, що 
пізнається, а сама ця річ в оригіналі»12. 

Споглядання інших сутностей такими, якими вони є самі по собі, 
можливо тому, що світ є певним органічним цілим, а суб’єкт, який 
пізнає – надчасовим і надпросторовим буттям, яке тісно пов’язане із 
цілим світом. Зовнішні об’єкти координуються з особистістю, що пі-
знає, в їх цілісності, у всій нескінченній множинності їх змісту, але це 
багатство пов’язується з людським «я» тільки підсвідомо. Ми пізнає-
мо (розпізнаємо) тільки ті боки об’єкта, які являють для нас інтерес. 

Інтуїція відіграє в системі М. Лосського особливу роль, проте йо-
го інтуїтивізм базується на такому понятті інтуїції, котре є дещо від-
мінним від традиційного сприйняття. В. Зеньківський навіть пише 
про те, що «інтуїтивіст» Лосський насправді зовсім не користується 
інтуїцією як «безпосереднім сяянням істини», пропонуючи лише різ-
ні гіпотетичні конструкції. Сам філософ визнавав, що першопочатко-
вий інтерес до його праць був викликаний частковим непорозумін-
ням, а саме – припущенням про те, що словом інтуїція він називає 
особливу загадкову здатність, притаманну лише деяким високообда-
рованим особам. «Насправді я мав на увазі під словом інтуїція нор-
мальні звичайні сприйняття та розуміння, але поставив за мету пока-
зати, що всі вони мають характер безпосереднього сприйняття буття 
як воно є»13. Поняття чуттєвої, інтелектуальної та містичної ін-
туїцій характеризують у М. Лосського всі шляхи пізнавальної діяль-
ності суб’єкта (точніше – їх єдину сутність), а не якійсь окремий і спе-
цифічний шлях поряд із чуттєвим та раціональним пізнанням. 

Із цього приводу постає питання про співвідношення М. Лоссько-
го з А. Бергсоном. С. Левіцький зазначав, що в гносеологічному аспе-
кті (в замислі інтуїтивізму) система Лосського має зв’язок швидше із 
західною, ніж російською думкою 14. Сам М. Лосський, визнаючи на-
явність безумовної паралелі, у той же час вважав свій інтуїтивізм, по-
будований на онтологічному підґрунті органічного світогляду, глибо-
ко відмінним від інтуїтивізму французького філософа. Характерно, 
що в першій ґрунтовній гносеологічній праці під промовистою на-
звою «Обґрунтування інтуїтивізму» М. Лосський жодного разу не по-
силається на творця французького інтуїтивізму. Проте вже в 1913 р. 
він присвятив серію публічних лекцій в Москві, виданих окремою 

                                                           
12 Лосский Н. О. Обоснование интуитивизма // Избранное. – М., 1991. – С. 77. 
13 Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы филосо-
фии. – 1991. – № 11. – С. 130. 
14 Левицкий С. А. Очерки по истории русской философии. – М., 1996. – С. 305. 
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брошурою 15, детальному розгляду сутності філософії Бергсона та її 
відмінності від своїх поглядів. Він вказував на те, що не приймає такі 
риси філософії А. Бергсона, як антиплатонізм, гносеологічний дуа-
лізм, ірраціоналізм, а також учення про свободу волі. «Згідно Бергсо-
ну, реальне буття є ірраціональним, тоді як Лосський вважає раціо-
нальну, систематичну структуру буття суттєвою стороною реальності, 
котра спостерігається шляхом інтелектуальної інтуїції»16.  

М. Лосський створив власну класифікацію історико-філософсь-
ких вчень, домінантою якої є поділ на органічні та неорганічні систе-
ми. Органічні системи так чи інакше пов’язані з інтуїтивізмом. Виріз-
няючи інтуїтивізм як один з напрямів, що найбільш радикально до-
лає кантівський агностицизм, М. Лосський знаходить у ньому давню, 
хоча й маргінальну, традицію історико-філософського процесу. Трьо-
ма головними представниками сучасного інтуїтивізму він вбачає Бер-
гсона, Франка і себе, називаючи при цьому філософію Бергсона «ір-
раціоналістичним інтуїтивізмом». Головне, що об’єднує ці вчення, – 
утвердження здатності свідомості сприймати предмет в оригіналі, у 
всій його безпосередній конкретності й неподільній цілісності. В цьо-
му, власне, й полягає інтуїція. М. Лосський визначає свій інтуїтивізм 
як вчення про те, що предмет, котрий пізнається, вступає у свідомість 
індивідуума, який пізнає, в оригіналі, а тому пізнається таким, яким 
він існує незалежно від акта пізнавання 17. 

М. Лосський сам відмежовується від різних тлумачень поняття 
«інтуїція», починаючи при цьому саме з А. Бергсона. Інтуїція в систе-
мі Бергсона, на його погляд, відповідає ірраціональності того, що 
споглядається, в той час як в його системі предметом безпосереднього 
споглядання можуть бути не тільки ірраціональні, але й раціональні 
аспекти буття, якщо вони існують (останнє зауваження показове 
тим, що за гносеологією виразно проступає онтологія: в інтуїтивізмі 
М. Лосського – органічний світогляд, що сприймає світ як систему, в 
інтуїтивізмі А. Бергсона – екзистенційний світогляд, що сприймає 
світ як процес). У зв’язку з цим М. Лосський також наголошує, що 
його розуміння інтуїції не обмежується спогляданням конкретної 
неподільної цілісності буття, – хоча саму можливість такого спогля-
дання можна пояснити лише з точки зору інтуїтивізму, – можлива й 
інтуїтивність дискурсивного мислення, оскільки саме буття не є 
виключно неподільним, в ньому є об’єктивні розриви та поєднання 18.  
                                                           
15 Лосский Н. О. Интуитивная философия Бергсона. – М., 1914. 
16 Лосский Н. О. История русской философии. – С. 292. 
17 Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. – М., 
1995. – С. 137. 
18 Там само. 
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Інтуїція у М. Лосського, таким чином – це розум (інтелект), який 
відрізняється від звичайного інтелекту відсутністю суб’єкт-об’єктної 
орієнтації (точніше, відрізняється від звичайного розуміння інтелек-
ту, адже тут протиставлення інтуїції та інтелекту немає – є лише різні 
ступені інтуїції, в тому числі й інтелектуальна, – що відрізняються не 
за природою, як сказав би Бергсон, а за предметом, який вони схоп-
люють). Це ніщо інше, як увага (інтенція), спрямована на об’єкт, кот-
ра включає цей об’єкт як такий у сферу свідомості. При цьому суб’єкт-
об’єктна єдність виявляється поняттям виключно гносеологічним. На 
відміну від С. Франка, для М. Лосського єдність буття – «гносеологіч-
на (!) координація» – є лише передумовою іманентності суб’єкта і 
об’єкта, сама ця іманентність досягається насправді тільки в акті сві-
домості, в інтенціональній інтуїції. У С. Франка, навпаки, єдність 
суб’єкта та об’єкта є досвідомою, буттєвою, і саме вона є першим, без-
посереднім («живим») знанням суб’єкта про об’єкт, точніше – знан-
ням буття самого себе до суб’єкт-об’єктного розподілу. 

Важливим елементом гносеології М. Лосського стає доведення 
можливості безпосереднього сприйняття душевного життя іншої лю-
дини. Він називає це «нечуттєвою інтуїцією», розглядаючи цю фо-
рму як проміжну між чуттєвою та інтелектуальною. Безпосередньо 
спираючись на А. Бергсона, він доводить, що сприйняття фізично-
тілесних проявів чужого душевного життя є при цьому лише супутнім 
моментом, напрацьованим еволюцією. Доказом існування нечуттєвої 
інтуїції виступає принципова можливість саме нечуттєвого, чистого – 
без будь-якого домішку сприйняття фізичної активності – сприйнят-
тя стороннього психічного життя, тобто явище «телепатії». Можливі 
фізико-фізіологічні пояснення цього явища М. Лосський трактує 
знов-таки повністю в дусі А. Бергсона: «Як і у випадку чуттєвого 
сприйняття, так і у випадку телепатії фізіологічний процес може бути 
тільки приводом, що підбурює суб’єкта зосередити увагу і акти розпі-
знавання на самому зовнішньому предметі»19, – тобто, на душевному 
житті іншого. Врешті решт, останній аргумент, який доводить, влас-
не, не саму можливість сприйняття чужого душевного життя, а 
сприйняття його саме інтуїцією: «<...> Діяння може бути дано або в 
інтуїції, або воно зовсім не дано». Мова йде про душевне життя лю-
дини як процес, що має характер тривання, і в цій фразі М. Лосський, 
мабуть, є найближчим до А. Бергсона. Ідея тривання, неподільної су-
цільності і якісної різноманітності життя, що характеризується твор-
чою енергією (до речі, М. Лосський вважав, що в перекладі durée як 
«тривання» втрачається аспект творчості, який А. Бергсон вкладає в 

                                                           
19 Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. – С. 191. 
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це поняття, і тому пропонував перекладати його як «творче зміню-
вання» або «творчий плин»20), – також може розглядатись як спільна. 

Точкою перетину з А. Бергсоном є й сприйняття М. Лосським ін-
туїтивного знання як абсолютної істини, – але у М. Лосського все 
знання є інтуїтивним, тому проблема істинності знання набуває дещо 
віртуального характеру. Його критика практично збігається з крити-
кою бергсонівського антиінтелектуалізму з боку представників раціо-
налістичної філософії. А. Бергсон не правий, зазначає М. Лосський, 
коли встановлює несумісність розуму та інтуїції, – «немає провалля 
між інтуїцією і розумом, адже самий розум є інтуїтивним»21. 

Фактично, багато в чому більш близькою до М. Лосського вияв-
ляється феноменологія Е. Гуссерля, ніж інтуїтивізм А. Бергсона. На 
думку П. П. Гайденко, у своїй спробі перетворення феноменології на 
нову онтологію пізній Гуссерль пішов тим же шляхом, на який із са-
мого початку ступив російський ідеал-реалізм в особі Лосського і 
Франка 22. Сам М. Лосський був одним з перших російських філосо-
фів, хто звернув увагу на інтенціоналізм Гуссерля, свідченням чого є 
посилання на нього вже в «Обґрунтуванні інтуїтивізму» (щоправда, у 
1903 р. М. Лосський втратив можливість безпосереднього знайомства 
під час відрядження в Геттінген, оскільки, як сам визнає, ще не знав 
імені Гуссерля і не поцікавився його лекціями 23). Пізніше він при-
свячує Гуссерлю спеціальне дослідження 24, взагалі зараховуючи його 
до більш широкого інтуїтивістського напряму у філософії ХХ століття 
разом з А. Бергсоном, англо-американським неореалізмом, доволі 
близькими йому Й. Ремке та М. Шелером, а також російською тради-
цією, представленою перш за все С. Франком. 

Свою онтологію М. Лосський називає ідеал-реалізмом. Існує 
ідеальне буття (все, що не має просторово-часового характеру) і ре-
альне буття (все, що дано у формі часу і простору). Реальне буття 
може виникнути й отримати систематичний характер тільки на осно-
ві ідеального буття. Але існує також металогічне буття – буття, що 
виходить за межі законів тотожності, суперечності та виключеного 
третього, наприклад буття Бога. Усі три види буття пізнаються за до-
помогою різних форм інтуїції (цим словом М. Лосський, ще раз під-

                                                           
20 Лосский Н. О. Интуитивная философия Бергсона. – С. 13. 
21 Там само. – С. 41. 
22 Гайденко П. П. Метафизика конкретного всеединства, или Абсолютный реа-
лизм С. Л. Франка // Вопросы философии. – 1999. – № 5. – С. 126. 
23 Див.: Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы фи-
лософии. – 1991. – № 11. – С. 124. 
24 Лосский Н. О. Трансцендентально-феноменологический идеализм Гуссерля // 
Путь. – 1939. – № 60. – С. 37–56. 
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креслимо, називає взагалі пізнання, підкреслюючи факт присутності 
у свідомості самого предмета, а не його копії). Реальне буття є 
об’єктом чуттєвої інтуїції, ідеальне буття – об’єкт інтелектуальної ін-
туїції, металогічне буття (Абсолют) – об’єкт містичної інтуїції. 

Убачаючи свою наближеність до метафізичних побудов Вол. Со-
ловйова, М. Лосський, проте, виступав проти будь-якого пантеїзму, 
наголошуючи на онтологічному проваллі між Богом і світом, Твор-
цем і творінням. Абсолют, за М. Лосським, знаходиться не в єдиній зі 
світом системі всеєдності – Бог є надсистемним началом, і система 
світу створена Ним за допомогою абсолютного творчого акту.  

М. Лосського зазвичай зараховують до російських неоляйбніціа-
нців. Як вже зазначалось, під впливом панпсихіста О. Козлова він 
звертається до вчення Ляйбніца про «одиниці буття» (монади), що 
створені Абсолютом (Богом). Але монади М. Лосського взаємодіють 
одна з одною, вони не тільки «мають вікна», на відміну від Ляйбніце-
вих, – їх істинна сутність виявляється саме в цьому активному взає-
мопроникненні та приналежності одна одній. Такий онтологічний 
світогляд С. Франк пропонує називати «персоналістичною філософі-
єю спільності»: «Його персоналізм протилежний будь-якому індиві-
дуалізмові; особистість від початку зростає на підставі вільної спіль-
ності і любові та в них одних здійснює себе»25. Слід зазначити, що 
«персоналізм всеєдності» самого С. Франка цілком співзвучний цій 
основній ноті філософії М. Лосського, хоча й не використовує моделі 
ієрархії субстанційних діячів. 

М. Лосський будує уявлення про світ як сукупність актуальних і 
потенційних особистостей, яких він називає субстанційними діячами, 
не розрізняючи при цьому живі та неживі істоти. Субстанційний діяч 
– це надпросторова і надчасова сутність, що виходить за межі 
розрізнення між психічними і матеріальними процесами, – «мета-
психофізична сутність». Філософ поділяє життя субстанційних діячів 
на п’ять видів – добіологічне, біологічне, соціальне, планетарне, а та-
кож божественне надбіологічне. Єдність буття дозволяє йому говори-
ти про попередників моральної поведінки в долюдській природі. У 
зв’язку з цим він приєднується до думки П. Кропоткіна про те, що 
саме взаємна підтримка, а не боротьба за існування, є основним чин-
ником еволюції. «Вся природа є єдиним органічним цілим, побудо-
ваним ієрархічно»26. 
                                                           
25 Франк С. Л. Этические, философско-правовые и социально-философские на-
правления в современной русской философии вне СССР // Франк С. Л. Русское 
мировоззрение. – СПб., 1996. – С. 634. 
26 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики // Лосский Н. О. Усло-
вия абсолютного добра: Основы этики. Характер русского народа. – М., 1991. – С. 82. 
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В намаганні створити послідовну концепцію персоналізму, зок-
рема – несуперечливе вчення про свободу волі, М. Лосський дуже 
своєрідно підходить до ідеї творіння. Виявляється, що первісний акт 
творіння – це створення субстанційних діячів, яке відбувається до 
«шести днів». Власне, на цьому творіння закінчується, далі – йде ево-
люція. Бог створює тільки особистостей, тобто істот, котрі здатні бра-
ти дієву участь у повноті Божого добра, – але не дійсних, а потенцій-
них особистостей, тобто вільних, які самі створюють своє життя. Таке 
розуміння, вважає М. Лосський, дозволяє уникнути пастки пантеїзму 
і заперечення свободи волі, ствердження абсурду особистості, позбав-
леної особистісності. «<...> Кожний, навіть найелементарніший суб-
станційний діяч, є істотою вільною і відносно самостійною»27. Отже, 
Бог створює діяча, а діяч вільно виробляє свій характер. Бог не тво-
рить конкретні речі і роди речей (характери) – вони є результатами 
діяльності особистостей, які своїм життям продовжують справу Божо-
го творіння. Таким чином, у М. Лосського творіння майже відразу 
переходить в еволюцію, і його концепція креаціонізму стає схожою на 
своєрідний деїзм. 

Монади є субстанційними діячами, які наділені свободою волі й 
самі визначають, чи йти до Бога, чи від Бога. Ті, хто йде до Бога, утво-
рюють царство Духу (Софію), ті, хто від Бога – матеріальний світ. Мо-
нади як потенційні особистості еволюціонують до вищих, людських 
форм – тут Лосський уводить поруч із концепцією творіння концеп-
цію транскреації, тобто додаткового творчого акту Божого, який пі-
діймає душу від тваринності до людяності, потенційну особистість – 
на ступінь дійсної особистості. 

«Як носії творчих сил субстанційні діячі індивідуальні і незалеж-
ні, але як носії основних абстрактно-ідеальних форм вони тотожні і 
утворюють єдине буття; отже, навіть у своєму аспекті незалежності 
вони взаємно координуються в такій мірі, що забезпечують можли-
вість інтуїції, любові, симпатії (в істинному смислі, який розвинутий 
М. Шелером), тобто можливість безпосереднього інтимного спілку-
вання»28. У матеріальному світі панує ворожнеча і протиборство осо-
бистостей, але ворожнеча і пов’язана з нею непроникність – відносні. 
Об’єднання кількох діячів для спільного здійснення своїх прагнень є 
засобом досягнення складніших стадій існування – ієрархій єдностей 
(від атома до Всесвіту), де кожна наступна стадія очолюється особис-
тістю на більш високій стадії розвитку. Таким чином, вибудовується 
система «ієрархічного персоналізму», в якій центральним, онтологі-

                                                           
27 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики. – С. 82. 
28 Лосский Н. О. История русской философии. – С. 295. 
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чним елементом світу є субстанційний діяч – або потенція особистос-
ті, або дійсна особистість. 

Життя є існуванням союзу діячів, які підкорюються головному 
діячеві, котрий ставить мету цього існування (від атому до Всесвіту). 
Умовою можливості союзу є відсторонена єдність їх сутності і кон-
кретне інтимне залучення нижчих істот до вищого життя, тобто залу-
чення їх до вищих об’єктивних цінностей, які реалізуються вищим 
діячем. Відповідно смерть є тілесним розпадом цього союзу: «Смерть 
є розлученням нашого я із союзним тілом, а не втратою здатності 
здійснювати просторові акти»29. Індивідуальні діячі не вмирають, а 
зберігаються у перевтіленнях. Смерть – це знищення не власне суб-
станційного діяча, а лише його тіла, об’єднаного ним союзу субстан-
ційних діячів. Він сам при цьому залишається довічним. 

Разом з ієрархічним союзом, тобто життям, єдність субстанцій-
них діячів – зокрема, людей, – виявляється як їх соборність. 
М. Лосський розглядав соборність перш за все як підґрунтя творчості 
людини – творчості, в якій людина не доповнює Бога, а сама набли-
жається до Божої досконалості. У понятті соборної творчості, за 
М. Лосським, соборність означає єдність особистостей не в розумінні 
однаковості їх дій, а в розумінні однаковості їх залученості до Бога, 
тобто – однаковості в ієрархії цінностей. При цьому творчість перед-
бачає неповторність і свободу індивідуальностей, що тільки підсилю-
ється, а не поглинається їх причетністю до соборності. Невизнання 
свободи неминуче призводить до пантеїзму. Світ, в якому не було б 
свободи, не знав би зла, але не знав би й добра, абсолютних ціннос-
тей, люди в ньому перетворились би на «правові автомати»30. 

Джерелом свободи виступає у М. Лосського надчасова і надпрос-
торова сутність особистостей як субстанційних діячів. Кожне людське 
«я» творить свої переживання як процеси, що протікають у часі, але 
само при цьому залишається тим самим «я», тобто стоїть над пли-
ном часу. Це «я» є творчим джерелом, і разом з тим – носієм своїх 
проявів та дій. «Отже, „я” не тільки є нечасовим, воно є надчасовим, 
тому що часова форма у певному смислі залежить від нього: „я” надає 
цю форму своїм діям і проявам»31. Так само людське «я» є не тільки 
надчасовим, але й надпросторовим. Будь-який діяч стоїть вище за всі 

                                                           
29 Лосский Н. О. Идеал-реализм (Из книги «Общедоступное введение в филосо-
фию) // Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. – 
М., 1995. – С. 302. 
30 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики. – С. 62. 
31 Лосский Н. О. Бог и мировое зло. Основы теодицеи // Лосский Н. О. Бог и миро-
вое зло.– М., 1994. – С. 325. 
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світові процеси та якості, він не залежить від них, натомість вони за-
лежать від діяча; будь-який діяч вільно творить своє життя. 

При цьому свобода ототожнюється М. Лосським з любов’ю. «Лю-
бов до певної істоти, речі або певного стану і відповідні вчинки є віль-
ними проявами людини»32. Любов до абсолютних цінностей є вищим 
виявом свободи і шляхом обожнення тварі. Кохання до іншої людини 
з цієї точки зору може розглядатись лише як відносна цінність. Щодо 
обожнення, то й тут М. Лосський проводить протиставлення христи-
янського світорозуміння пантеїзму, стверджуючи нездоланність межі 
між обожненням тварі та її ототожненням з Богом. 

З концепцією субстанційних діячів пов’язується, можливо, най-
суперечливіше щодо християнської догматики вчення М. Лосського 
про передіснування і переселення душ. Він сам усвідомлював його 
невідповідність традиційним уявленням православ’я, але вважав аб-
солютно виправданим з погляду метафізики персоналізму, посилаю-
чись при цьому на Ляйбніца, якого розглядав як прихильника цієї 
ідеї. Захищаючи свою позицію, висловлену в різних книгах та статтях, 
М. Лосський написав і спеціальну працю «Вчення про перевтілен-
ня»33, яка залишилася ненадрукованою за життя філософа. 

Отже, М. Лосський відносить свою систему до тих філософських 
вчень про будову світу, згідно яким «будь-який окремий організм є 
елементом якогось більш складного органічного цілого, яке у свою 
чергу входить до складу ще більш високої живої одиниці і т. д. аж до 
світового цілого, яке є всеохоплюючою живою істотою»34. Серед своїх 
попередників у цьому він бачив Арістотеля, Платона, Дж. Бруно, 
Ляйбніца, а також Г. Фехнера, В. Вундта, Е. Гартмана, В. Штерна. 

Протиставляючи християнське світорозуміння пантеїзму, 
М. Лосський мовби попереджає можливі звинувачення в пантеїзмі 
відносно себе, які зазвичай кидаються в бік філософії всеєдності. Чи є 
філософія самого М. Лосського філософією всеєдності? І тут відповідь 
не буде однозначною. Можна сказати «так», оскільки основна теза – 
«все іманентно всьому» – начебто, прямо вказує на це. В цьому моно-
плюралістичному вченні «світ сприймається як духовна всеєдність, 
ієрархічне царство „субстанційних діячів”, що проникають один в од-
ного, знаходяться в стані загальної взаємодії і симпатії»35. З іншого 

                                                           
32 Лосский Н. О. Бог и мировое зло. Основы теодицеи. – С. 324. 
33 Лосский Н. О. Учение о перевоплощении // Лосский Н. О. Учение о перевопло-
щении. Интуитивизм. – М., 1992. – С. 9–134. 
34 Лосский Н. О. Техническая культура и христианский идеал // Путь. – 1928. – 
№ 9 (январь). – С. 11. 
35 Франк С. Л. Этические, философско-правовые и социально-философские на-
правления в современной русской философии вне СССР. – С. 633. 
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боку, розгортаючи свою систему, побудовану на принципі абсолютної 
іманентності, М. Лосський веде мову тільки про істоти світу, особис-
тості, – Бог, здається, не входить до означеного «усього». Але при 
більш пильному розгляді виявляється, що насправді Бог включений 
до «усього» – спочатку як Логос, друга іпостась, котра одночасно є 
досконалим субстанційним діячем, а через нього і двома іншими іпо-
стасями. 

Етика та аксіологія Лосського прямо випливають із його осно-
вної онтолого-гносеологічної інтуїції «все іманентно всьому», завдя-
ки якій тільки й можна, на думку філософа, пояснити і моральну по-
ведінку, і пізнання істини, і взаємодію істот. «Особистість не замкне-
на в собі: вона здатна усвідомлювати буття Бога, сприймати життя 
інших особистостей і всієї природи, брати живу участь в інтересах, 
потребах і цілях усіх істот. Така незамкненість у собі є необхідною 
умовою можливості переживати, усвідомлювати і здійснювати абсо-
лютні цінності добра, істини, краси»36. Можливість моральної пове-
дінки людини, що розуміється як дотримання пріоритету духовних 
цінностей над вітальними, кінець кінцем пов’язується М. Лосським із 
запереченням конечності людського життя, а саме – з вченням про 
безсмертя та переселення душ.  

Основна ідея етики М. Лосського – неподільність буття і цінно-
сті. Остання дана в Богові як живій реальності, а в людині виражена 
у формі ідеалу, який підсвідомо зберігається у глибині кожного інди-
відуума. Любов до абсолютних цінностей є вищим виявом свободи і 
шляхом обожнення тварі. Отже, умовами абсолютного добра, які 
М. Лосський покладає в основу своєї системи, є, по-перше, 
об’єктивність абсолютних цінностей; по-друге, наявність категорич-
них імперативів, які мають сенс за умови свободи волі; по-третє, така 
побудова світу, за якої особистість не є замкненою в собі, а знаходить-
ся в тісному зв’язку з усіма істотами світу. 

Аксіологія вводиться М. Лосським безпосередньо в онтологію че-
рез розрізнення понять «потенційні» та «дійсні» субстанційні діячі. 
«Словом „дійсна особистість” необхідно позначати істоту, котра усві-
домлює абсолютні цінності, тобто цінності, які мають позитивне зна-
чення для всіх, – це істина, моральне добро, свобода, краса, Бог»37. 
Перетворення потенційного діяча в дійсного є обожненням, яке су-
проводжується визнанням необхідності вбачати у втіленні цих абсо-
лютних цінностей мету своєї поведінки. Втім, це усвідомлення не 
завжди збігається з виконанням діячем свого обов’язку. 

                                                           
36 Лосский Н. О. Бог и мировое зло. Основы теодицеи. – С. 323. 
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Матеріальність світу – результат відпадіння від Бога, морального 
зла егоцентризму. Переконання в тому, що світ здатен втілювати до-
бро, можливе тільки на підставі релігійного досвіду, знання того, що 
«Бог є». У зв’язку з цим М. Лосський обґрунтовує переваги теономної 
етики над позитивістською. Позитивістська етика, на його думку, не 
може бути нормативною – вона лише пояснює чинники тієї чи іншої 
поведінки і може передбачити (або спланувати) її подальшу еволю-
цію. Фактично вона заперечує свободу і творчість, адже свобода і тво-
рчість можливі тільки за умови існування ідеалу абсолютної доскона-
лості, норми належного. 

Кантіанська школа М. Лосського, безумовно, не могла не відо-
бразитись на його етиці, але й в ній, як і в гносеології, він не став кан-
тіанцем. Розуміння свободи та її джерел російським філософом вида-
ється близьким кантівському вченню про інтелігібельну свободу, а 
«дійсні особистості» М. Лосського дуже нагадують «розумні істоти» 
Канта, адже позначають не тільки людей, а будь-який можливий за-
гал суб’єктів свободи. Але аналогія «надчасового і надпросторового 
Я» з «єдністю трансцендентальної аперцепції», атрибутами якої є час 
і простір як засоби організації феноменів свідомості, виявляється по-
верхневою. Органічний світогляд намагається подолати кантівський 
суб’єктивізм і замкненість «речей-у-собі». Між іншим, переклад 
М. Лосським цього терміну зараз критикується – мовляв, точніше 
було б «річ сама по собі»38, – але ця «неточність», можливо, має 
суб’єктивне виправдання: абсолютна трансцендентність «речі-у-собі» 
є очевидною термінологічною антитезою абсолютній іманентності 
«всього у всьому».  

З цієї точки зору зрозуміло, чому в «Умовах абсолютного добра» 
творець автономної етики зовсім не посідає центрального місця. Оче-
видно, «онтологізована етика» М. Лосського (вираз П. Гайденко) на-
справді дуже мало має точок перетину, або принаймні пунктів спере-
чання з автономною етикою Канта. Це стає зрозумілим, коли ми зве-
рнемось саме до згаданих вище умов абсолютного добра. Лише одна 
умова М. Лосського взята від Канта – наявність категоричних імпера-
тивів (Лосський кілька разів визнає, що Кант чудово виразив зв’язок 
між безумовністю обов’язку і свободою формулою: «Ти повинен, от-
же, ти можеш»); дві інші, очевидно, ніяк не вписуються в суб’єкти-
вістську концепцію останнього. Етика М. Лосського будується на 
принципово іншому підґрунті органічного світогляду, в якому ієрар-

                                                           
38 Див.: Кант И. Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского сверен и отре-
дактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным; прим. Ц. Г. Арзаканяна. – М., 
1994. – С. 547–548. 
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хічний персоналізм виростає з буття всесвіту, котре, хоча й охоплю-
ється свідомістю, але залишається при цьому буттям. Він доводить, 
що системність належить самій природі, що предмет сам в собі міс-
тить організованість, системність. Органічний світогляд визнає безу-
мовне «зобов’язування» – це початок етики, і тут М. Лосський пого-
джується з Кантом, етика якого також розкриває неусуваний характер 
безумовного обов’язку. У «Світі як органічному цілому» М. Лосський 
надає морального сенсу космічному ладу як справі Провідіння. «От-
же, включеність кожної події у всеохоплюючий світовий зв’язок <...> 
не тільки не є сліпим випадком, – саме вона приховує в собі найгли-
бший смисл, маючи характер моральної необхідності»39. Але він від-
кидає суб’єктивізм Канта та неокантіанства, згідно якому саме транс-
цендентальний суб’єкт своєю діяльністю вносить єдність і зв’язок у 
розмаїття чуттєвих вражень. 

М. Лосський протиставляє конкретну етику етиці формальній, 
неодноразово підтримуючи точку зору М. Шелера проти Канта, зок-
рема в тому, що ніколи етика не може й не повинна замінити індиві-
дуальне сумління. Він відстоює теономну етику, не визнаючи її гете-
рономною і такою, що відкидає свободу волі. Наслідуючи 
Вол. Соловйова, філософ пише: «<...> Моральне значення вчинку 
визначається не тільки суб’єктивними актами, а й тим, на що вони 
спрямовані. Тому надмірна турбота про суб’єктивний бік поведінки, 
перенесення центру уваги на свій внутрішній світ <...> легко може 
привести до того морального викривлення, яке зветься фарисейст-
вом. Воно полягає в тому, що людина робить „добро заради добра”, а 
не виходячи із живої любові до людини; вона зосереджує увагу не 
стільки на істоті, яка є любимою або викликає співчуття, скільки на 
тому, щоб я був „добрий”, „праведний”, „справедливий”»40. 

Нормативна теономна етика кінець кінцем стверджує етичний 
абсолютизм, тобто наявність абсолютного морального начала. Про 
моральність вчинку можна судити лише остільки, оскільки в ньому є 
складова безкорисливої любові до об’єктивної цінності. Наявність 
різних кодексів моралі свідчить про багатоманітність шляхів еволю-
ції, але при цьому фактично ці кодекси є перекручуванням обсягу і 
змісту етичного регулювання. Умовами абсолютної етики є об’єктив-
ність цінностей, свобода волі, єдиносутність діячів та їх індивідуаль-
ність. 

Соціальна філософія, як вже зазначалось, мало розроблена 
М. Лосським, але її основна ідея виражена ясно. Соціальна сфера є 

                                                           
39 Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Избранное. – М., 1991. – С. 458. 
40 Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики. – С. 127. 
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етапом «розширення сфери органічної єдності», тобто організмом 
більш високого рівня, до якого людина входить так само, як клітини 
входять до людського організму. «<...> Держава, нація, народ є жи-
вою істотою вищого порядку, ніж окремі люди, що входять до її скла-
ду»41. Відповідно, сучасна техніка, яка, на перший погляд, долає про-
сторове і часове розпорошення людей (у тому числі телеграф, радіо і 
телебачення – останнє було фактично передбачене М. Лосським) ви-
являється лише зовнішнім, механічним об’єднанням, що ґрунтується 
насправді на силах відштовхування, а тому зовсім не збігається з хри-
стиянським ідеалом. Це «грандіозна фальсифікація, підробка єднос-
ті». Дуже сучасно звучать перестороги М. Лосського щодо небезпек 
техніки: розширення інформації («множинність вражень і діянь») 
призводить не до гармонійної цілісності, а нагромаджується у вигляді 
хаотичного скупчення, що спричиняє душевні розлади 42; 2) надмірне 
захоплення нею може призвести до того, що вищі здібності людини 
не тільки припинять свій розвиток, але й зачахнуть – «може зникну-
ти інтерес до них і потреба їх розвитку під впливом їх сурогату»43. 

М. Лосський, як і інші представники релігійної філософії, був да-
лекий від виправдання революційних шляхів історичного розвитку. 
Оригінальною при цьому є його аргументація. Соціальні заколоти він 
класифікує як прояви гордощів та самолюбства субстанційних діячів, 
що входять до союзів, але не терплять панування над собою провід-
них діячів навіть у тих випадках, коли нерівність є морально і техніч-
но правомірною. Логіка ідеї переселення душ призводить його до фо-
рмул, які віддалено нагадують індуїстський кармічно-кастовий світо-
гляд – буквально напрошується висновок, що ці «заколотники» в 
майбутньому навряд чи стануть учасниками союзів такого рівня, от-
же, зазнають кармічної відповідальності.  

Одночасно Лосський стверджує іманентність санкцій морального 
закону – фактично весь устрій світу є покаранням за гріховність лю-
дини, при цьому не проглядається особистої відповідальності. Навіть 
виходить, що чим людина вище в моральному відношенні, тим гост-
ріше і болісніше вона відчуває власну відповідальність. Тому для мо-
рально менш зрілих людей необхідні інші – ідеологічні та суспільні – 
санкції. 

В теорії покарання М. Лосський схиляється до концепції відпла-
ти. При цьому будь-яке суспільне покарання (штучне) є природним 
відбитком відносин взаємного відособлення, за яким суспільство так 
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само егоїстично, як і злочинець. З етичної точки зору необхідно мак-
симально звільнити покарання від елементів помсти, морального 
приниження особистості тощо. Смертна кара при цьому не розгляда-
ється як щось виняткове. Навпаки, ідея метемпсихозу дає можливість 
М. Лосському розглядати смертну кару як більш ефективне пока-
рання в плані виховання субстанційного діяча. 

В антропології ієрархічного персоналізму можна побачити певну 
суперечність. З одного боку, М. Лосський стверджує ідеал героїчного 
гуманізму, що ґрунтується на ідеї вічності людського «я». «Немає у 
світі цінностей, котрі були б вищими за індивідуальне особисте буття 
та індивідуальне життя, але багато цінностей є вищими за земне тіле-
сне існування»44. Людина, як і будь-який інший складний діяч, роз-
глядається як ієрархічна «федерація» – «союзне тіло» – більш прос-
тих, відносно самостійних діячів. У той же час, наголошується на лю-
бові до особистості як індивідуальної неповторності, в тому числі до 
«особистостей вищого порядку» – батьківщини, нації, держави. «<...> 
Індивідуальне особисте життя є абсолютною цінністю»45 – стверджує 
М. Лосський всупереч буддизму. «Тому цінність особистості за своїм 
рангом стоїть вище, ніж цінність морального добра, краси, істини то-
що: особистість, що здійснює в своїй творчості досконале добро, є 
всеохоплюючою цінністю, тоді як інші абсолютні цінності є часткові 
сфери добра»46. Відрив особистості від «земного тілесного існування» 
виглядає тут недостатньо обґрунтованим. 

В «Умовах абсолютного добра» М. Лосський формулює намір по-
будувати й соціологію ієрархічного персонализму, протиставляючи 
онтологічну сутність «я» та суспільства як субстанційних діячів марк-
систському біосоціологізму. Особистість і суспільство розглядаються в 
якості таких самих союзів потенційних діячів, як і будь-який інший 
дієвий союз. Але існує й суттєва відмінність в побудові суспільного 
союзу. 

Відмінність відносин між людською і суспільною особистостями 
від відносин між діячами, які входять до складу людини і людського 
«я», полягає в тому, що людська особистість як член суспільного сою-
зу сама є не тільки потенційною, як її власні члени, а дійсною особис-
тістю, що усвідомлює абсолютні цінності. Як морально відповідальна 
істота вона має право на певну сферу свободи (сумління, думки, сло-
ва), яку суспільство не може відібрати. Соціальна особистість і особи-
стість людини в певному відношенні рівні і обидві є абсолютно цін-
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ними, а тому кожна має власну сферу невід’ємних прав і обов’язків 
відносно одна одної. 

Дослідники історії філософії неодноразово відзначали, що осно-
вний спосіб доведення у М. Лосського полягає в спростуванні чужих 
побудов. Так і в своїх соціально-етичних пошуках він піддає критиці 
дві крайнощі, що існують у вирішенні питання про значення соціаль-
ного ладу для моралі. Крайність соціологізму однозначно ним відки-
дається. Але й крайність морального індивідуалізму, на його думку, є 
хибною. Він формулює дещо пом’якшений варіант соловйовського 
«боголюдського процесу»: для здійснення соціальної справедливості 
крім підняття моралі окремих особистостей необхідно піклуватись 
про вдосконалення суспільного і державного устрою. Але при цьому, 
по-перше, християнська релігія та етика можуть встановлювати лише 
загальні основи ідеалу, не виголошуючи конкретні політичні і соціа-
льні програми, адже це потребує спеціальних теоретичних і практич-
них знань. По-друге, абсолютно ідеальний досконалий суспільний 
устрій внаслідок більшої або меншої егоїстичної виключності осіб у 
психоматеріальному царстві буття неможливий. Цінність будь-якого 
суспільного і державного устрою завжди відносна.  

Незважаючи на те, що сам він визнає можливим встановлювати 
лише загальні засади суспільного ідеалу, М. Лосський намічає деякі 
шляхи соціально-економічного і культурного розвитку, котрі вияв-
ляються дуже близькими до соціалістичного ідеалу, наприклад – 
державне регулювання розподілу 47. Особливої уваги він надає при 
цьому питанню піднесення розумового, освітнього рівня суспільства. 
Безумовно, виходячи з найкращих намірів впровадження загальної 
вищої освіти, Лосський стає на шлях деталізації, яка нагадує утопію, 
що інколи доходить до абсурду (наприклад, це строки про професора 
філології, котрий будує шосе і заповнює перекури читанням Есхіла – 
відразу згадується симбіоз архітектора-грабарника у Енгельса 48, який 
виник, щоправда, з іншої – чи навіть прямо протилежної – ідеї поєд-
нання розумової і фізичної праці).  

Але при цьому М. Лосським знову підкреслюється нездійсненість 
досконалого суспільного ладу в умовах земного буття і постулюється 
відсутність прямолінійного прогресу в історії людства. Можливість 
людського прогресу не означає подолання відстані між земним бут-
тям та ідеалом Царства Божого. Основними принципами, які потре-
бують впровадження для досягнення бодай відносної досконалості, є 
поєднання двох систем господарства – державно-суспільної і приват-

                                                           
47 Див.: Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: Основы этики. – С. 226. 
48 Див.: там само. – С. 228; Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 20. – С. 206.  
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ної, а також розуміння свободи розвитку особистості як принципу 
більш цінного, ніж повне задоволення матеріальних потреб. Досить 
рано розчарувавшись у революційному соціалізмі і залишаючись вір-
ним членству в партії кадетів, М. Лосський одночасно, як він сам зга-
дує, висловлював співчуття англійському фабіанському соціалізмові 
(в статті «О соціалізмі», надрукованій у 1917 р.), стверджуючи, що 
еволюційний шлях може призвести до створення нової форми госпо-
дарства, яка б поєднувала цінні якості індивідуалістичного господар-
ства з цінними властивостями колективістського ідеалу соціалізму 49.  

Розглядаючи філософію М. Лосського в контексті традиції росій-
ського релігійно-філософського відродження, можна вважати її більш 
християнською, ніж, наприклад, філософія Вол. Соловйова і С. Фран-
ка, і одночасно такою, що знаходиться з християнством у певному 
протиріччі (перш за все, в ідеї метемпсихозу). Сам М. Лосський відчу-
ває цей незбіг, – можливо, тому він весь час намагається підкреслити 
християнські основи своєї системи, зокрема, у трактуванні ідеї тво-
ріння, в онтологічному розрізненні Бога і світу, котре він протистав-
ляє пантеїзму як такому світогляду, що не відповідає християнським 
догматам. «Всі ці вчення, – пише М. Лосський про пантеїзм, – є логі-
чно неспроможні: якщо Бог є надсистемним началом і система світу 
створена Ним шляхом абсолютного творчого акту, то існує різка 
буттєва межа між Богом і світом, між Творцем і твар’ю: будь-яке 
буття в складі світу є твар; навпаки, все надсвітове є нетварним, 
першопочатковим»50. Щоправда, прямо відстоюючи християнський 
догмат творіння з нічого, М. Лосський одночасно досить своєрідно 
трактує сам процес творіння, редукуючи його лише до первісного ак-
ту створення «неба і землі». 

Ієрархічний персоналізм М. Лосського є дуже спорідненим до 
деяких інших релігійно-антропологічних побудов російських філосо-
фів, зокрема, – до персоналізму всеєдності С. Франка, але одночасно 
відрізняється від них низкою принципових положень. Перш за все, це 
уявлення про надчасових та надпросторових субстанційних діячів як 
вічних суб’єктів творіння, які перевтілюються в різні тіла, набувають 
різного «характеру», використовуючи дану їм Богом свободу або его-
центрично (утворюючи тим самим матеріальний, непроникнений 
світ), або як любов до абсолютних цінностей (переходячи тим самим у 
духовний світ з притаманною йому взаємопроникненістю, тобто обо-
жнюючись). Етична система будується М. Лосським як прямий ви-

                                                           
49 Лосский Н. О. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы филосо-
фии. – 1991. – № 11. – С. 176. 
50 Лосский Н. О. Бог и мировое зло. Основы теодицеи. – С. 322. 
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сновок з органічного світогляду, котрий він застосовує й до суспільст-
ва так само, як до природи. Щодо ляйбніціанства М. Лосського, то 
воно видається достатньо відносним, так само як і його бергсоніанст-
во або антикантіанство. Навряд чи можна однозначно залучити філо-
софа до якоїсь конкретної західної школи, хоча його зв’язок з євро-
пейською традицією (інтуїтивізм, феноменологія) є очевидним. Ори-
гінальність філософії М. Лосського насправді не є якимось чудернац-
твом, або еклектизмом, в якому його фактично звинувачує В. Зень-
ковський, – при певних внутрішніх суперечностях ця система може 
розглядатись як одне з вищих досягнень російської філософії ХХ сто-
ліття, котре цілком можна порівнювати, як за напрямком, так і за 
змістом, із відповідними кроками європейської філософії цього ж пе-
ріоду. 



Т. Д. Суходуб  

« Г Е Р О И З М  И  П О Д В И Ж Н И Ч Е С Т В О » :  

Р А З М Ы Ш Л Е Н И Е   

О  Ф И Л О С О Ф С К О М  П У Т И   

С Е Р Г Е Я  Б У Л Г А К О В А  

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944), выдающийся русский 
философ, богослов, экономист, православный священник вошёл в 
историю русской философии и культуры как неординарная личность, 
талантливый мыслитель, человек с высочайшим чувством ответст-
венности и нравственности. Родился будущий философ и богослов в 
семье священника. В «Автобиографических заметках» он писал: «Во 
мне течёт левитская кровь шести поколений. Я вырос у храма Преп. 
Сергия, благодатно обвеянный его молитвой и звоном»1. Спустя годы, 
в вынужденной эмиграции Сергей Николаевич, вспоминая родные 
Ливны, так проникновенно написал о них, что светлая булгаковская 
память и тоска по родным местам не могут не передаваться и не тро-
гать душевной искренностью своей, болью расставания с родными 
местами и ныне: «Моя родина, носящая священное для меня имя 
Ливны, небольшой город Орловской губернии, – кажется, я умер бы 
от изнеможения блаженства, если бы сейчас увидел его <...>»2.  

С. Н. Булгаков родился 16 (28) июня 1871 р. в г. Ливны Орловской 
губернии 3. Образование получает сначала в духовном училище, за-
                                                           
1 Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. Статьи. – Орел, 1998. – 
С. 65. 
2 Там же. – С. 10. 
3 В изложении биографии С. Н. Булгакова автор опирается на следующие изда-
ния: Зандер Л. А. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). Том I. – 
Париж, 1948.; Назаров И. В. Булгаков С. Н. // Русский мир Украины: Энциклопе-
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тем в Орловской духовной семинарии, но из-за потери веры в 14-
летнем возрасте переходит в Елецкую гимназию 4. Высшее образова-
ние Булгаков получает на юридическом факультете Московского 
университета, который оканчивает в 1896 г. С 1898 г. С. Н. Булгаков 
находится в двухлетней командировке (Германия, Франция, Англия), 
работает над магистерской диссертацией «Капитализм и земледе-
лие». После защиты диссертации в 1901–06 гг. живёт в Киеве, рабо-
тает в Киевском политехническом институте (ординарный профессор 
политической экономии, с 1901 г.) и Киевском Императорском Уни-
верситете имени святого Владимира (в качестве приват-доцента, с 
1903 г.). Киевский период для С. Н. Булгакова был переломным в ду-
ховном отношении. В эти годы кардинально изменяется его мировоз-
зренческая ориентация, о чём недвусмысленно свидетельствует вы-
пуск книги «От марксизма к идеализму» (1903). Постепенно Булга-
ков переходит к христианскому пониманию мира: истории, социаль-
но-экономической сферы. 

В эти годы С. Н. Булгаков активно занимается общественно-
политической деятельностью: становится учредителем киевской га-
зеты «Народ» (1906 г., издание вскоре запрещено цензурой); избира-
ется членом Второй Государственной Думы (1906 г.); вместе с 
Н. А. Бердяевым руководит журналом «Вопросы жизни» (1905 г.); 
участвует в знаменитом сборнике статей о русской интеллигенции 
«Вехи» (1909 г.). Свою статью в «Вехах» С. Н. Булгаков называет «Ге-
роизм и подвижничество» – думаю, что образ подвижника как ника-
кой другой может служить символическим опознавательным знаком 
человеческой и философской доли и самого мыслителя, так как рас-
крывает смысл его духовной биографии.  

В 1906 г. С. Н. Булгаков переезжает в Москву, занимает долж-
ность приват-доцента Московского университета, а с 1907 г. – и про-
фессора Московского коммерческого института. В 1912 г. Булгаков 
защищает докторскую диссертацию на тему «Философия хозяйства», 
в которой, исходя из христианско-философского толкования взаимо-
действия Бога и мира, делает переоценку позитивистских установок 
классической политической экономии, указывает на определённый 
утопизм этой позиции, нацеленной на возможность установления 

                                                                                                                                  
дический словарь. – К., 2008. – С. 18–19; Сапов В. В. Булгаков С. Н. // Русская фи-
лософия: Энциклопедия / Под общ. ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, 
А. П. Поляков. – М., 2007. – С. 70–72; Филимонов С. Б. Интеллигенция в Крыму 
(1917–1920): поиски и находки источниковеда. – Симферополь, 2006; и др. 
4 См.: Булгаков С. Н. Автобиографические заметки. Дневники. – С. 26–33; Фили-
монов С. Б. Интеллигенция в Крыму. – С. 65. 
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общих законов социально-экономического развития. Эта работа за-
вершает творческий этап Булгакова как учёного-экономиста. 

1910–1920-е годы знаменуются в биографии мыслителя написа-
нием целой серии философских работ, среди которых нельзя не отме-
тить «Свет Невечерний» (1917), «Тихие думы» (1918), «Трагедия фи-
лософии» (1921). В июне 1918 г. происходит кардинальная перемена в 
жизни С. Н. Булгакова: по благословению Патриарха Тихона он был 
рукоположен во священники. Так начался богословский период его 
творчества, в который созданы такие произведения, как: «Купина 
неопалимая. Опыт догматического истолкования некоторых черт в 
православном почитании Богоматери» (1927), «Друг Жениха. О пра-
вославном почитании Предтечи» (1927), «Лестница Иаковля. Об ан-
гелах» (1929), «Агнец Божий» (1933) и др. Что касается проблемы 
соотношения философских и теологических идей у Булгакова, то лю-
бопытно в этом отношении мнение Л. А. Зандера. «О философском 
периоде творчества о. Сергия, начавшемся с 1902 года, – пишет ис-
следователь, – можно с полным правом утверждать, что он в его жиз-
ни определённого конца не имел. О. Сергий остался философом и в 
своих богословских сочинениях, и в этом интимном сочетании есте-
ственных вопрошаний человеческого разума и богооткровенных от-
ветов положительной религии заключается, может быть, наиболее 
своеобразная и ценная черта его мировоззрения»5. Правда, следует 
отметить, что с принятием кафедры догматического богословия 
(1925 г.) идеи о. Сергия больше тяготеют к богословскому изложе-
нию. Работа «Философия имени» в определённой степени соединяет 
эти две линии мышления.  

В 1918 г. С. Н. Булгаков переезжает из Москвы в Крым, где нахо-
дилась его семья, однако вернуться в условиях гражданской войны 
уже не представляется возможным. Так начинается крымский период 
в биографии мыслителя. Здесь будут написаны важные для творче-
ского восхождения Булгакова книги «Трагедия философии», «Фило-
софия имени». Семья Булгаковых живёт в пос. Кореиз (Ялта). Сергей 
Николаевич часто выезжает в Симферополь, где читает лекции по 
политической экономии и богословию в Университете (1918–22 гг.), а 
также руководит кафедрой истории экономических и социальных 
учений. Преподаёт Булгаков и в Симферопольской духовной семина-
рии. Выступает с докладами на заседаниях Религиозно-философских 
обществ, учреждённых в Симферополе, Ялте, Севастополе 6. С сен-
                                                           
5 Зандер Л. А. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). – С. 28. 
6 См.: Филимонов С. Б. Религиозно-философские общества в Крыму (новые мате-
риалы о С. Н. Булгакове) // Героизм и подвижничество. Творчество 
С. Н. Булгакова в современном дискурсе (к 130-летию со дня рождения 
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тября 1921 г. Булгаков также служит вторым священником в ялтин-
ском Александро-Невском соборе, служит в церквях Кореиза, Симфе-
рополя, Гаспры, Ялты. Крымский период можно считать, по мнению 
Л. А. Зандера, «одним из самых удивительных в жизни отца Сергия: 
первые вдохновения священства соединялись в нём с ежечасной 
опасностью за жизнь – свою и своих близких; учёная работа <...> 
протекала на фоне обысков, арестов, расстрелов. И всё это – в рамке 
дивной крымской природы»7. Согласно исследованию С. Б. Филимо-
нова 8, крымская земля одарила Булгакова, в лучшие, правда, време-
на, общением с Львом Толстым, Николаем Бердяевым, Максимилиа-
ном Волошиным.  

В октябре 1922 г. Сергей Николаевич Булгаков был арестован, а в 
декабре 1922 г. выслан за пределы Советской страны 9. Эмиграция 
для о. Сергия Булгакова начинается с Константинополя, где он про-
был около года, а затем переселился в Прагу. Чешское правительство 
в тот период активно поддерживало русских ученых, а также органи-
зованные ими учреждения. В Праге С. Н. Булгаков преподаёт в каче-
стве профессора церковного права на юридическом факультете Рус-
ского научного института (1923–25 гг.), принимает участие в работе 
первых съездов Русского студенческого христианского Движения 
(1923–24 гг.). С 1925 г. о. Сергий переезжает в Париж (по приглаше-
нию Митрополита Евлогия, управлявшего церквами эмиграции) с 
тем, чтобы возглавить Православный Богословский Институт имени 
преподобного Сергия Радонежского, где он занимает кафедру догма-
тики и является деканом. Умер С. Булгаков 13 июля 1944 г. и похоро-
нен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. 

Сергей Николаевич Булгаков прошёл типично-нетипичный путь 
для человека, живущего на изломе времён. «Вехами» на этом пути 
были: опыт изгнания, существование в эмиграции – отрыве от «духа 
отечества» и потому – в ностальгии, вне защищенности, покоящейся 
на чувстве Дома (пусть и несколько разлаженного «идейно» болею-
щей родиной); жизнь в контексте иной культурной традиции; ситуа-
                                                                                                                                  
С. Н. Булгакова): Украинский журнал русской философии. Вестник Общества рус-
ской философии при Украинском философском фонде. Вып. 2. – К., 2005. – С. 17–
22; Материалы о С. Н. Булгакове на страницах крымских антибольшевистских 
газет периода гражданской войны (подготовлено к печати С. Б. Филимоновым) // 
Героизм и подвижничество. Творчество С. Н. Булгакова в современном дискурсе 
(к 130-летию со дня рождения С. Н. Булгакова). – С. 23–35. 
7 Зандер Л. А. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). – С. 48. 
8 См.: Филимонов С. Б. Интеллигенция в Крыму. – С. 65. 
9 См.: Филимонов С. Б. «Выслать за границу бессрочно…» (Дело отца Сергия Бул-
гакова) // Героизм и подвижничество. Творчество С. Н. Булгакова в современном 
дискурсе. – С. 6–16.  
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ция сопротивления захлёстывающей Европу фашизации сознания – 
идеологии, поглощающей, по словам философа, «первореальность 
человеческой личности» принципом «расы» и «крови» и обнажив-
шейся во всей своей антигуманной сущности во Вторую мировую 
войну. Трудность этих этапов С. Н. Булгаков достойно выдерживает 
благодаря и тому, что ставит перед собой максимально возможную 
для земного пути человека задачу – «мужественно и до конца пре-
терпеть историю». Философ стоически культивирует поэтику труда, 
творчества, подвижничества, сопротивления всякой жизненной кос-
ности. Думаю, что его жизнь может быть представлена как опыт ав-
тономного духовного самостояния личности, держащейся, если гово-
рить его словами, «не на волне общественной истерики», а своею же 
«живой творческой энергией».  

Интерес к личности и деятельности С. Н. Булгакова обуславлива-
ется и необычным сочетанием в его творческом наследии проблемно-
го осмысления вопросов на стыке политэкономии, философии, бого-
словия, историософии, остающихся актуальными и до сегодняшнего 
времени: как возможно хозяйство?, «софийность» хозяйства; что 
представляет собой София как идеальная основа мира; каким обра-
зом человек несёт в себе единство мира и образ Божий и др. «Пере-
ходность» как состояние души и контекст биографии мыслителя про-
слеживается и в его духовных исканиях: сближение с западными со-
циал-демократами (К. Каутский, А. Бебель), российскими марксиста-
ми, увлечение экономическим материализмом, поворот к идеалисти-
ческому мировоззрению и духовно-религиозному пониманию чело-
века и мира; интерес, восприимчивость к «философии всеединства» 
Вл. Соловьёва, завершившийся созданием оригинального учения о 
Премудрости Божией – Софии, мировой душе, несущей в себе чело-
веческое и божественное, единство плоти и духа, всех частей вселен-
ной, «исторического человечества»; «прельщения» светской дея-
тельности, преподавательской и политической, и подвижническая 
деятельность священника. Впрочем, во все периоды своей непростой 
судьбы С. Н. Булгаков соединял усилия учёного, философа, духовного 
наставника, общественного деятеля.  

Огромное значение в творческом наследии С. Н. Булгакова за-
нимает софиология. Исток постановки проблемы софийности выте-
кает, на наш взгляд, из идеи святой земли, святой Руси, т. е., освяще-
ния того мира, стороны, страны, в которой живёт православный на-
род. Идея софийности развивается вначале в киево-русской тради-
ции, благодаря которой этот принцип становится типом православ-
но-славянского мировидения, утверждающим идею воплощения 
Премудрости Божией в духовном пути человечества. В XVIII в. разви-



Т. Д. Суходуб 

 

 

150 

вает эту тему Г. С. Сковорода. Затем она зазвучала по-новому в рели-
гиозно-философском аспекте у крупнейшего русского мыслителя 
В. С. Соловьёва. Соловьёвская символика софийности как Вечной 
женственности, Мировой Души, некоторого истинного единства мира 
дала мощное начало софиологической традиции в культуре «русско-
го религиозно-философского Ренессанса», школе, которую С. А. Ле-
вицкий по праву называет «золотым веком русской философской 
мысли»10. Имя Софии в этой традиции становится, по словам 
Л. А. Зандера, «символом христианского решения философской про-
блемы, независимо от того, в какую конкретную форму выльются те 
или иные софиологические доктрины»11.  

В отношении последних отметим, что все постановки вопроса о 
софийности связаны, на наш взгляд, одним: архетип софийности, 
бытийной мудрости, иначе говоря – мудрости не рациональной, не 
связанной с мышлением, несёт в себе начала национального бытия, 
сложившегося на основе культурно-православной традиции. Идея 
софийности становится центральной в русской гуманистической фи-
лософии конца XIX–XX вв. и, может быть, наиболее крупным её 
адептом вообще является С. Н. Булгаков.  

К развитию своего софиологического учения философ приступа-
ет уже в «Философии хозяйства», рассматривая человека в природе и 
мире сквозь призму хозяйства как творческой деятельности, связан-
ной с освоением человеком мира и ведущей к осознанию единства 
человечества во всех сферах жизнедеятельности. София в его толко-
вании – прежде всего предвечный замысел Божий о человеке и мире. 
Спустя годы, в одной из своих статей 30-х гг., Булгаков назовёт «цен-
тральной проблемой софиологии» «вопрос об отношении Бога и ми-
ра, или – что по существу является тем же самым – Бога и человека. 
Другими словами, софиология является вопросом о силе и значении 
Богочеловечества, и притом не только Богочеловека как воплотивше-
гося Логоса, но именно Богочеловечества как единства Бога со всем 
сотворённым миром – в человеке и через человека»12.  

Размышление о Софии, как видим, Булгаков увязывает с мета-
физикой всеединства, создавая своё учение об онтологической иде-
альной основе мира, соединяющей Творца и творение, Абсолют и 
«мир человека». Отсюда София («Мировая душа», «историческое 
человечество», «Богочеловечество» как небесное человечество, яв-
ленное в человеке) предстаёт у него совокупностью предвечных идей, 
                                                           
10 См.: Левицкий С. А. Очерки по истории русской философской и общественной 
мысли / 2-е изд. Т. II. Двадцатый век. – Франкфурт-на-Майне, б/г. – С. 5. 
11 Зандер Л. А. Бог и мир (Миросозерцание отца Сергия Булгакова). – С. 185. 
12 Булгаков С. Н. Тихие думы. – М., 1996. – С. 269. 
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идеальных моделей, воспроизводимых в деятельности человека. В 
этом активном своём начале София, утверждает философ, «есть лю-
бовь Любви, Божественное триединство, Бог-Любовь <...> предмет 
любви не есть только абстрактная идея или мёртвое зеркало, им мо-
жет быть лишь живое существо, имеющее лицо, ипостась. И эта лю-
бовь есть София, вечный предмет Любви Божией. <...> София не 
только любима, но и любит ответной Любовью, и в этой взаимной 
любви она получает всё, есть ВСЁ»13. Таким образом, Булгаков наме-
чает значимые, как представляется, для современной истории пути 
эволюции христианства, не только спасающего человека от падшего 
мира, но и ответствующего за этот падший мир, преобразовывающе-
го его.  

Однако булгаковское понимание Софии, которую он называет 
«четвёртой ипостасью», и вытекающая из него установка на творче-
ское призвание человека в земной истории вызывают широкую дис-
куссию. Надо сказать, что Булгаков и сам, как утверждает современ-
ный исследователь традиции А. Аржаковский, «постоянно опасался, 
что Бого-человек превратится в ходе философского дискурса в чело-
века-Бога»14. Проблемной для восприятия стала тема приписывания 
Булгаковым ипостасности Софии, её способность «принадлежать 
ипостаси, быть её раскрытием». Мыслителя упрекали в неверном 
толковании «единства» Бога и мира, смыслов «творения», «свобо-
ды». За дискуссией последовали «оргвыводы»: софиологическая 
концепция была осуждена Указом Московской Патриархии (1935 г.) и 
Постановлением Архиерейского Собора Русской Православной Церк-
ви За границей в Карловцах (1936 г.). 

Итак, мир и всё с ним связанное (хозяйство, культуру, разум) 
С. Н. Булгаков понимал софийно. Делая столь сложные вещи предме-
том своих метафизических размышлений, вполне возможно, что в 
чём-то мыслитель переходил грань традиционных христианских ка-
нонов, в частности, когда идее преображения придавал значимость, 
которую можно было понять и как доминирующую над идеей спасе-
ния человека от падшего мира. Но, с другой стороны, нельзя не при-
нять во внимание, что эти идеи Булгаков вынашивал в то время, ко-
гда мир всё больше становился объектом непродуманных экспери-
ментальных перестроек и нуждался, согласно небезразличной к че-
ловеку мысли философа, а главное – был достоин защиты и любви. 
Именно поэтому философ, называя историю «великой неудачей», 

                                                           
13 Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания и умозрения. – М., 1994. – С. 186. 
14 Аржаковский А. Журнал Путь (1925–1940): Поколение русских религиозных 
мыслителей в эмиграции. – К., 2000. – С. 355. 
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«трагическим недоразумением», всё же пытается найти достойный 
выход из безысходного, как кажется, положения человека в истории.  

О том, насколько сложными для Сергея Николаевича были эти 
времена непонимания и невосприимчивости к его идеям, косвенно 
мы можем судить по реакции на указанные события давнего его то-
варища и соратника Н. А. Бердяева. В дневниковых записях Лидия 
Юдифовна Бердяева описывает возвращение супруга с одного из «за-
седаний на Montparnass’e» и его крайнее возмущение случившимся 
там: «Я устроил скандал <...>. Страшно вспылил!. <...> Представь се-
бе: некий г-н Гринченко поднёс мне бумагу от митроп<олита> Еле-
ферия, где о. Булгаков обвиняется в ереси. Сделано это по доносу от-
сюда, из нашего прихода. Я заявил, что с доносчиками ничего общего 
не желаю иметь. Страшно кричал <...>. Какое безобразие!»15. 

В этом контексте видится совершенно иначе давняя разработка 
С. Н. Булгаковым темы преобразования духовной школы. Эту рефор-
му он считает одним «из самых важных и жгучих вопросов церковно-
го обновления», видя необходимость перестроить школу «изнутри, 
изменить самый дух её, сделать её действительно рассадником духов-
ного просвещения и освободить от черт смирительных заведений ие-
зуитски-средневекового образца»16. Так, ещё в 1906 г. он пишет, что 
«задачей христианства является не только личное, но и общественное 
спасение <...> торжество Царствия Божия не только в личном созна-
нии, но и в общественных отношениях. Церковь, хранительница бо-
гооткровенной истины, призвана быть совестью человечества, все-
осоляющей солью, а, стало быть, и нормой общественной жизни»17. 

В то же время, С. Н. Булгаков прекрасно понимает антиномич-
ность мира и основанную на этом возможность трагического бытия 
человека, не всегда умеющего правильно разрешать противоречия. С 
одной стороны, сами человеческие возможности познания весьма 
ограничены – и потому человек нуждается, как подчёркивает рели-
гиозный философ Булгаков, в «силе божественной благодати», несу-
щей дар любви и творчества. С другой стороны, Булгаков видит про-
блемную ситуацию современного человека и в неразвитости культу-
ры метафизического мышления. Так, по его мнению, всякая мысль, 
загнанная в идеологические шоры, теряет свою диалогическую фор-
му и критическую функцию, рождая предельную нетерпимость к 
инакомыслию, что и ему пришлось пережить лично. Описание этой 
ситуации находим в «веховской» статье Булгакова. «Кто жил в ин-
                                                           
15 Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. – М., 2002. – С. 116–117. 
16 Булгаков С. Н. О необходимости введения кафедры общественных наук в про-
грамму духовной школы. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1906. – С. 1. 
17 Там же. – С. 7. 
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теллигентских кругах, – пишет он, – хорошо знает это высокомерие и 
самомнение, сознание своей непогрешимости и пренебрежение к 
инакомыслящим и этот отвлечённый догматизм, в который отлива-
ется здесь всякое учение»18. С. Н. Булгаков поясняет причины пре-
небрежения части интеллигенции к философской культуре тем, что 
характер русской интеллигенции складывался под «давлением поли-
цейского пресса», а это провоцировало «изолированность от жизни, в 
которую ставила интеллигенцию вся атмосфера старого режима, уси-
ливала черты «подпольной» психологии»19. 

Противостоять этому натиску тотализирующих сознание идей, 
как считает С. Н. Булгаков, можно одним единственным способом: 
подвижнической деятельностью. Подмена творческого духовного 
каждодневного труда, постепенно созидающего гражданское (непо-
литическое) общество, ложной перестройкой всего и сразу не может 
не обернуться социальными потрясениями, разрушением жизни в 
какой-то её весьма значимой части, – предостерегает Булгаков. В 
этом отношении работа «Героизм и подвижничество» может служить 
ключом к осознанию проблем и духа современной эпохи. 

«Философию имени» С. Н. Булгаков называл своей «самой фи-
лософской книгой»20. Это исследование даёт ключ к пониманию сути 
имяславческого движения, вызванного к жизни событиями 1912 г. в 
русском монастыре Св. Пантелеймона на Афоне; позволяет глубже 
проникнуть в специфику религиозной философии, соединяющей 
вечные начала религиозного мировосприятия с философским спосо-
бом осмысления мира; а также булгаковская концепция – значимая 
ступенька в истории становления современной философской лин-
гвистики.  

В понимании слова С. Н. Булгаков исходил из идеи его «двумир-
ности»: «Слово, облечённое в историческую плоть, и имеющее своё 
определённое место в языке и его истории, есть пришелец из другого 
мира <...>»21. Это положение было для философа аксиомой. По мне-
нию Булгакова, в языке существует некая «первичная данность, ко-
торой соответствует вся творчески, художественно осуществляемая 
заданность»22. В языке, данном человеку, и через язык «говорит вся 

                                                           
18 Булгаков С. Н. Героизм и подвижничество (Из размышлений о религиозной 
природе русской интеллигенции) // Вехи; Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909–
1910. – М., 1991. – С. 59. 
19 Там же. – С. 46. 
20 См.: Зандер Л. Предисловие редактора // Протоиерей Сергий Булгаков. Фило-
софия Имени. – Б/г., 1997. – С. 7. 
21 Протоиерей Сергий Булгаков. Философия Имени. – Б/г., 1997. –С. 12.  
22 Там же. – С. 40. 
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вселенная», язык есть «логос вселенной», «слова-идеи суть голоса 
мира, звучание вселенной»23. Философ убеждён, что «основа языка 
космическая, или антропологическая», а вот языковое «облечение, 
реализация – дело социально-историческое»24. Отсюда «язык всегда 
был и есть один – язык самих вещей, их собственная идеация»25. И 
всё-таки этот единый, лучше сказать – единственный, язык, согласно 
Булгакову, не существует сам по себе. Язык тесно связан с человеком 
и невозможен вне его: «Язык творится нами, он есть наше художест-
венное произведение, но вместе с тем, он нам дан, мы его имеем, как 
некоторую изначальную одарённость. И то, что мы имеем, мы не тво-
рим, но из него творим»26. 

Эта языковая надиндивидуальная предзаданность, сверхчело-
веческая независимость, свобода языка и одновременно – его зави-
симость от человека подчёркивает важнейшую для концепции 
С. Н. Булгакова особенность языка – его «двумирность», принадлеж-
ность миру профанному и сакральному. Поясняя эту особенность 
языка, Сергей Николаевич обращается к теме софийности. «Дву-
мирность» языка – лишь видимая часть «айсберга». Мир же сущест-
вует, как объясняет философ, в единстве и это единство – «София, 
актуальное единство мира в Логосе, внутренняя связь всего со всем, 
это – мир божественных идей»27. При этом Булгаков различает «ан-
тропокосмический логос», иначе говоря – человеческий, и «ипостас-
ный Логос», Божественный: «Первый есть логос в мире, Премуд-
рость, София, мировое зеркало Логоса, второй – премирное Божест-
во, которое чудом истощания вочеловечивается в мир»28. Отсюда Ло-
гос (λόγος) имеет двойную природу, в нём «неслиянно» слиты слово и 
мысль, тело и смысл.  

Такое понимание языка позволяет толковать его и в контексте 
религиозном, и в контексте человеческом: с одной стороны, «язык, 
как наречие, есть дело человеческого творчества, искусства, психоло-
гии, истории»29; с другой – основой языкового универсума есть «ан-
тропологическая сила слова», поэтому «наречия различны и множе-
ственны, но язык один, слово едино, и его говорит мир, но не человек, 

                                                           
23 Протоиерей Сергий Булгаков. Философия Имени. – С. 32. 
24 Там же. – С. 48. 
25 Там же. – С. 31. 
26 Там же. – С. 40. 
27 Булгаков С. Н. В Айа-Софии. Из записной книжки // Новый мир. – 1989. – 
№ 10. – С. 242. 
28 Протоиерей Сергий Булгаков. Философия Имени. – С. 151.  
29 Там же. – С. 48.  
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говорит мирочеловек»30. То есть, слово, по Булгакову, космично в 
своём естестве, так как принадлежит не только сознанию человека, 
но и бытию. В слово одинаково входит и творение мира и человече-
ская психика – поэтому человек и являет себя микрокосмом – в нём и 
через него звучит мир.  

В своей конкретности слово выступает у Булгакова и носителем 
социокультурной памяти. Отсюда философ утверждает необходи-
мость священного отношения к слову, привития человеку ответст-
венности за него. Отношение к слову как универсальной ценности 
предостерегает человека от иллюзорного понимания себя и мира, от 
возможного обмана, стоящего за неосторожным, необдуманным сло-
вом – именно поэтому, как замечает Булгаков, – слова иногда боя-
лись и именно поэтому слово требует особой заботы о себе. Идеи как 
смыслы слова толкуются мыслителем как «суть словесные образы 
бытия, имена – их осуществление»31. Отсюда всякое познание счита-
ет философ именованием, а именование есть «голос вещей», мира, 
«творческий акт» человека, его ответ на вопрос «мыслящей себя 
мысли». Познавательная деятельность объясняет происхождение 
именований и имён.  

В заключение очерка хотелось бы вспомнить слова 
Н. О. Лосского о С. Н. Булгакове, который, по его мнению, относился 
к тем русским мыслителям, опорой для которых служил «цельный 
опыт», соединяющий в необыкновенном переплетении познаватель-
ную, этическую, эстетическую, религиозную и др. деятельности: 
«Только собрав в единое целое все свои духовные силы – чувствен-
ный опыт, рациональное мышление, эстетическую перцепцию, нрав-
ственный опыт и религиозное созерцание, – писал он, – человек на-
чинает понимать истинное бытие мира и постигает сверхрациональ-
ные истины о Боге»32.  

Духовный путь Булгакова-мыслителя показал возможность дос-
тижения такого идеала человеческого бытия как целостность духов-
ной культуры, открывающуюся в биографии отдельного человека 
соединением теоретического мышления, мистико-религиозных про-
зрений, интуитивно-философских находок. В этих аспектах и работал 
С. Н. Булгаков.  

                                                           
30 Протоиерей Сергий Булгаков. Философия Имени. – С. 31. 
31 Там же. – С. 74. 
32 Лосский Н. О. История русской философии. – М., 1991. – С. 470–471.  



Т. Д. Суходуб  

О  « Ч Е Л О В Е К Е ,   

О Т П У Щ Е Н Н О М  Н А  С В О Б О Д У » :  

Н И К О Л А Й  Б Е Р Д Я Е В  

В. С. Соловьёв выделял два типа мыслителей: «кабинетных учё-
ных», а также тех, для кого философия являлась «жизненной зада-
чей»1. Первая линия философствования ориентирована на мышле-
ние как способ профессионального бытия, связанный с критической 
оценкой всего, что происходит в «мире людей» и «мире вещей». Те-
мы философских размышлений этой когорты мыслителей и выводы 
их касаются, образно говоря, иного и Иных, но редко – самих себя. 
Опыт соединения мысли и собственной жизни, учения и поступков 
характерен для второго типа мыслителей. Их «философская вера» и 
личностные убеждения составляют одно целое.  

Данные традиции философской рефлексии существовали всегда, 
однако в новейшей истории подобное сродство мысли и слова, слова 
и действия, понимание собственной жизни как экзистенции, невоз-
можной вне опоры на философские идеи, которые – и убеждения, 
жизни, незначимой вне стремления к преобразованию публичного 
социального пространства бытия и для Других, стало редкой практи-
кой, почти невозможной. Но именно к этой немногочисленной плея-
де философов относится Николай Александрович Бердяев (1874–
1948). Как вспоминает один из его современников, «Бердяев никогда 
не переставал быть Бердяевым. Что он выносил в своих мыслях, то он 
и высказывал невзирая на условия и лица: и при царском режиме, и 

                                                           
1 См.: Соловьёв В. С. Жизненная драма Платона // Сочинения в 2-х т. Т. 2. – М.: 
Мысль, 1988. –С. 583–585. 
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при советском, и при парламентском, и при фашистском»2. Для него 
философия была поистине образом жизни, задачей, решение кото-
рой требовало всецелой личностной отдачи. В этом отношении, на-
верное, лучше всего могут свидетельствовать самые близкие люди, 
делившие с философом не столько кров, сколько судьбу, в том числе 
– горькую, эмигрантскую. Так, в дневнике Лидии Юдифовны Бер-
дяевой, жены философа, находим запись о лекции, прочитанной Ни-
колаем Александровичем в Религиозно-философской академии: 
«Читал с большим воодушевлением. Чувствовалось, что говорит че-
ловек, для кот<орого> философия не предмет, а тема всей его жизни, 
его призвание <...>»3. 

Выдающийся русский философ, публицист, гражданский деятель 
Н. А. Бердяев родился в Киеве 6 (18)марта 1874 г. Происхождением 
своим, по его собственным словам, он был связан с «миром аристо-
кратическим»: «Мои родители принадлежали к „светскому” общест-
ву, а не просто к дворянскому обществу. В доме у нас говорили, глав-
ным образом, по-французски»4. Отец философа служил в кавалер-
гардском полку, дед – М. Н. Бердяев – был атаманом войска Донско-
го, прадед – Н. М. Бердяев – новороссийским генерал-губернатором, 
начавшим военную службу при императрице Елизавете Петровне 5. 
Спустя десятилетия, вспоминая о своих предках, Николай Александ-
рович находил в своём характере связь с ними. Когда Л. Ю. Бердяева, 
наблюдая его редкую работоспособность, умение работать в любых 
обстоятельствах, при болезни и при, как вспоминает, даже бомбарди-
ровках Москвы в революцию 1917 г. (когда «вокруг падали гранаты и 
шрапнели, а он как ни в чём не бывало писал…»), сказала о своём 
удивлении спокойствием Николая Александровича, то услышала в 
ответ: «„Ничего удивительного! Ведь во мне течёт военная кровь”, – 
смеясь, отвечал он. Военная и монашеская, т. к. две бабушки Ни были 
монахини»6. Мать будущего философа, в девичестве княжна Кудаше-

                                                           
2 П***. Н. А. Бердяев (По личным воспоминаниям) // Вестник Русского христиан-
ского движения. – 1975. – № 115. – Париж – Нью-Йорк – Москва. – С. 149. 
3 Бердяева Л. Ю. Профессия: жена философа. – М., 2002. – С. 120. 
4 Бердяев Н. Самопознание (опыт философской автобиографии) // Собрание со-
чинений. Т. I / Изд. 2-е, испр. и доп. – Paris, 1983. – С. 12. 
5 Биография философа подаётся на основе данных следующих изданий: Бердя-
ев Н. Самопознание…; Вадимов А. Жизнь Бердяева. Россия. – Ookland, California, 
1993; Ермичёв А. А. Бердяев Н. А. // Русская философия: Энциклопедия / Под 
общ. ред. М. А. Маслина. Сост. П. П. Апрышко, А. П. Поляков. – М., 2007. – С. 47–
49; Письма молодого Бердяева. Публикация Д. Барас // Память. Исторический 
сборник. Выпуск 4. – Париж, 1981. – С. 211–247; Философы России ХIХ–ХХ столе-
тий. Биографии, идеи, труды / Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 2002. 
6 Бердяева Л. Ю. Указ. соч. – С. 51. 
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ва (по матери – француженка, из графского рода Шуазёль), получив 
французское воспитание, «всегда была более француженка, чем рус-
ская», «чувствовала себя более католичкой», хотя и была «право-
славной по рождению»7. Крещён был мальчик 24 марта в Киево-
Печерской Спасской церкви (храм Спаса-на-Берестове). Родовое име-
ние Бердяевых, где прошли первые его годы жизни, находилось в 
местечке Обухов, что на Киевщине. После его продажи (1876–77 гг.) 
семья поселилась в Киеве (район Печерска, Анненковская улица), в 
доме с садом, по соседству с доктором Мерингом.  

Воспитывался будущий философ в Киевском кадетском корпусе, 
но, несмотря на семейную традицию военной службы, любовь к этой 
профессии так и не приобрёл. Напротив, имела место «нелюбовь к 
военным» и, как позже признавался Бердяев в своём «опыте фило-
софской автобиографии», уже в те годы мальчиком он «сознал своё 
философское призвание»8. С 1894 г. Бердяев – студент Киевского 
Университета имени святого Владимира, сначала – естественного 
отделения физико-математического факультета, через год – юриди-
ческого факультета. Большое значение для духовного «взросления» 
студента Бердяева имело знакомство с популярным среди универси-
тетской молодёжи профессором философии Г. И. Челпановым (1862–
1936), основавшим в университете психологический семинарий, чи-
тавшим курс по критике материализма.  

Студенческие годы для молодого Бердяева были временем ак-
тивного интеллектуального поиска, а также гражданской, политиче-
ской активности, деятельного участия в молодёжных кружках, увле-
чения марксизмом, связи с Киевским союзом борьбы за освобожде-
ние рабочего класса, по делу которого Н. А. Бердяев будет осуждён и 
отправлен в ссылку в Вологду (1900–02 гг.). Впервые Н. А. Бердяева 
арестовывают 12 марта 1898 г., но спустя полмесяца его отпускают 
под залог. Следствие, тем не менее, продолжается, и почти через два 
года, которые для Бердяева были временем усиленного философско-
го самообразования, способствующего постепенной эволюции его 
мировоззрения «от марксизма к идеализму», 22 марта 1900 г. его 
ссылают в Вологодскую губернию. В «Обзоре важнейших дознаний, 
производившихся в жандармских управлениях за 1848–1899 гг.» 
(СПб., 1902, с. 47) имеются материалы, согласно которым в 1896–
98 гг. Н. А. Бердяев «составлял статьи противоправительственного 
содержания и распространял их среди своих знакомых, и равно, как 
видно из его переписки, намеревался в ближайшем будущем занять-

                                                           
7 См.: Бердяев Н. Самопознание. – С. 13.  
8 Там же. – С. 22. 
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ся агитацией среди сельского населения Империи»9. Сотоварищами 
Бердяева по ссылке были весьма известные впоследствии обществен-
ные деятели и мыслители, такие как А. А. Богданов, А. В. Луначар-
ский, А. М. Ремизов, Б. В. Савинков, Б. А. Кистяковский (известный 
философ права проживал в Вологде со ссыльной женой). Дискуссии 
сопровождали «вологодскую» жизнь, обнажая принципиальные ми-
ровоззренческие разногласия в среде «единомышленников».  

По возвращению из ссылки Н. А. Бердяев живёт некоторое время 
в Киеве, с 1904 по 1908 гг. – в Петербурге, а в 1908 г. переезжает в 
Москву. Эти годы ознаменовались в биографии философа активной 
публицистической работой. Он входит в редакцию журнала «Новый 
путь», руководит вместе с С. Н. Булгаковым журналом «Вопросы 
жизни» (1905 г.), принимает участие в знаменитом сборнике статей о 
русской интеллигенции «Вехи» (1909 г.), является членом Москов-
ского Религиозно-философского общества. Андрей Белый вспомина-
ет об этом времени предельно откровенно и тепло: «<...> В мир мыс-
ли моей входит Бердяев, переселившийся из Петербурга в Москву 
<...>. Меня останавливает многострунная личность Бердяева, взяв-
шего трепет эпохи в себя и все чаянья света, трагически потрясённая 
кризисом жизни, культуры, сознания, веры, расклеивающая с апо-
диктическим фанатизмом прегромкие ордонансы, энциклики интел-
лигенции русской; меня поразило в Бердяеве то, что он нас, символи-
стов, вполне понимал (по писаньям его я не думал, что он так нам 
близок); блестящий мыслитель, прошедший отчетливо школу мар-
ксизма и лазивший в дебри критической мысли, владеющий Кантом, 
Когеном, Алоисом Рилем, Г. Риккертом, Наторпом, в них не увязший, 
столкнувшийся с православием отцов Церкви и старцев, с воззрением 
католиков, Мережковского, переживавший Метерлинка, Ницше, по-
клонник Гюисманса, обозревал он огромное поле идей, направлений, 
сплетенье тенденций <...>»10.  

Активная жизненная позиция всегда отличала Николая Алек-
сандровича. В трудные годы гражданской войны он становится со-
трудником по организации и ведению книжной лавки писателей 
(1919–20 гг.), которая была и философским клубом, где проходили 
дискуссии по самым разным проблемам. В том же 1919 г. усилиями 
Бердяева создаётся «Вольная Академия духовной культуры», предсе-
дателем которой становится сам философ, секретарём – В. А. Гриф-
цов. В эти же годы Н. А. Бердяев преподаёт в Московском универси-
                                                           
9 Цит. по: Письма молодого Бердяева. – С. 211. 
10 Белый Андрей. Из воспоминаний о русских философах. Публикация 
Дж. Мальмстада // Минувшее. Исторический альманах. – 1990. – № 9. – Paris. – 
С. 329. 
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тете. В 1922 году состоялась высылка философа за границу. Вспоми-
ная годы жизни Бердяева в России, один из его товарищей писал: 
«Николаю Александровичу порою жилось тяжко, он куда-то ходил, 
менял, хлопотал о деньгах, служил одно время в Центроархиве. <...> 
Но при встречах он никогда не говорил о повседневных заботах, а 
всегда о чём-нибудь, связанном с литературой или философией. Быт 
для него был всегда лишь предлогом для иронии или шутки»11.  

Первые годы эмиграции (1922–24) Н. А. Бердяев проводит в Бер-
лине, где преподаёт в Русском научном институте. В 1924 г. переезжа-
ет под Париж, в городок Кламар, где остаётся до конца жизни (умер 
23 марта 1948 г.). В течение многих лет (1925–40) Николай Александ-
рович редактирует религиозно-философский журнал «Путь», изда-
ния «YMCA-PRESS», преподаёт в Русской религиозно-философской 
академии. Завязываются товарищеские и духовно-профессиональные 
отношения с западноевропейскими интеллектуалами, Бердяев обща-
ется с М. Бубером, Ж. Маритеном, Г. Марселем, Ж.-П. Сартром, не-
мецкими профессорами Ганнеманом, Ландсбергом. Философа при-
глашают на собрания в «Esprit», там же он читает доклад о личности. 
И везде, в любых обстоятельствах Бердяева отличают такие важней-
шие для понимания личности самого философа качества как свобо-
долюбие и интерес к человеку. «Свободолюбие, – как подчёркивали 
знавшие его, – вот черта, быть может наиболее свойственная Бердяе-
ву. Свободолюбие – начало, характерное не только для Бердяева, как 
мыслителя, но и как человека. Искание свободы духа было для Бер-
дяева главным жизненным делом»12. Его ментальность была устрое-
на таким образом, что он «презирал политическую демагогию и „иг-
ру в галерку”. Наипервейшей и наиглавнейшей ценностью для него 
была свобода. Он был нетерпим к малейшему проявлению лжи, ра-
болепия или компромисса и его не пугало возмущение толпы. Пото-
мок воинов он <...> был рыцарем по духу, до конца жизни не опус-
кавшим оружия против несправедливости, невежества и предрассуд-
ков полуобразованного и узколобого большинства»13. С каким муже-
ственным напором действует Бердяев в ситуации несправедливого 
обвинения о. Сергия Булгакова «в ереси», с какой верой в необходи-
мость противостояния «воинствующему невежеству» делает он свои 
заявления. Вот как об этом свидетельствует супруга философа: «Всё 
это время Ни очень волнуется из-за объявления о. Булгакова ерети-
ком. Сегодня говорит: „Вот заявляют, что католичество не признаёт 
                                                           
11 П***. Указ. соч. – С. 146. 
12 Там же. – С. 143.  
13 Зёрнов Н. Русское религиозное возрождение XX века / Пер. с анг. – 2-е изд., исп. 
– Paris, 1991. – С. 168. 



О «человеке, отпущенном на свободу»: Николай Бердяев 

 161 

рел<игиозной> мысли, а православие? И там, и здесь одно и то же – 
гонение на свободу мыслить, боязнь мысли”»14.  

Николая Александровича всегда интересовали живые люди, их 
проблемы, переживания, судьбы. Всякого рода общности – классы, 
нации, массы – воспринимались им как «чистые абстракции». Сво-
боду он считал категорией индивидуальной, Личность толковал рав-
ной миру. При этом он понимал, что человеческое бытие несёт в себе 
философию трагического существования. «Меня часто упрекали в 
том, – писал философ, – что я не люблю достижения, реализации, не 
люблю успеха и победы и называли это ложным романтизмом. Это 
требует объяснения. У меня действительно есть несимпатия к побе-
дителям и успевающим. Мне это представляется приспособлением к 
миру, лежащему во зле. Я действительно не верю, чтобы в этом миро-
вом плане, в мире объективированном и отчуждённом, возможна 
была совершенная реализация. Жизнь в этом мире поражена глубо-
ким трагизмом»15. Возможно, именно поэтому, осознавая ситуацию 
трагизма как всеобщую человеческую судьбу, Н. А. Бердяев проявля-
ет себя человечески в качестве защитника людей и основополагаю-
щих принципов бытия, важнейшим из которых он считает свободу.  

Н. А. Бердяев различает рациональную свободу или свободу ра-
зума, способную делать выбор, ориентироваться на предпочтитель-
ные для индивида начала – необходимые, не случайные, – и свободу 
подлинную, лежащую в основе всего, но выходящую за границы соб-
ственно рациональных суждений. «Человек так устроен, – утверждал 
философ, – что без свободы духа он не формируется в известных иде-
ях, которые почитаются за истинные, а или впадает в рабью покор-
ность или бунтует»16. Отсюда принципиальное сцепление в бытии 
людей таких категориальных оснований как свобода, творчество, эк-
зистенция были для него условием понимания и философии как ан-
тропологии. Поясняя смысл, исток своего варианта философствова-
ния, Бердяев пишет: «В центре моего философского творчества нахо-
дится проблема человека. Поэтому вся моя философия в высшей сте-
пени антропологична. Поставить проблему человека – это значит в то 
же время поставить проблему свободы, творчества, личности, духа и 
истории»17. Действительно, вне категории свободы нет бердяевского 

                                                           
14 Бердяева Л. Ю. Указ. соч. – С. 118. 
15 Бердяев Н. Самопознание. – С. 42. 
16 Бердяев Н. А. О творческой свободе и фабрикации душ (Публикация 
К. М. Поливанова) // Даугава. Литературно-художественный и общественно-
политический ежемесячный журнал. – 1989, июнь (144). – № 6. – С. 103. 
17 Бердяев Н. А. Моё философское миросозерцание // Н. Бердяев о русской фило-
софии. – Ч. 1. – Свердловск, 1991. – С. 19. 
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понимания человека, истории, религии, этики, философии. В связи с 
этим философа нередко обвиняли в идолатрии 18 свободы, поклоне-
нии свободе как «новому» идолу. В качестве примера приведём по-
зицию С. А. Левицкого, по-своему представившего характерное для 
многих мнение, согласно которому в философии ХХ в. происходит 
некоторый неоправданный логикой культурного развития перекос в 
категориальном понимании мира человека. Так, если в XIX в. фило-
софские мировоззрения определялись концепцией детерминизма, 
приводившего к тому, что личность поглощалась безличными идо-
лами псевдоколлективности, что, в свою очередь, оправдывало чело-
веческие жертвоприношения в историческом «прогрессе», то в веке 
ХХ-м появляется «новый идол» – «безудержный индетерминизм с 
его безблагодатной идолатрией свободы»19. По мнению Левицкого, 
учение Бердяева представляет собой тонкую разновидность такого 
рода идолатрии, соединяющей христианское миропонимание с мо-
ралью «творческого дерзания». 

Экзистенциального типа бердяевская философия действительно 
«соблазняла» человека идеей свободы, не имеющей границ. Но да-
вайте поставим вопрос иначе. А есть ли в человеческом бытии нечто 
более «основательное», нежели безосновательная, безграничная сво-
бода? В одной из публицистических своих работ, вышедшей в Пари-
же в 1946 г. в «Русских новостях» и написанной в связи с «делом» 
А. Ахматовой и М. Зощенко, Бердяев многое объясняет в отношении 
этой своей «прикованности» к «идолатрии» свободы. Уже само на-
звание статьи – «О творческой свободе и фабрикации душ» – схваты-
вает, как мне представляется, главное противоречие эпохи – желание 
индивидуальной свободы и превращение индивида в «человека мас-
сы». В качестве эпиграфа Николай Александрович использует строки 
Константина Аксакова: «Оружье свободных людей. – Свободное сло-
во», поясняя тем самым, что в любом обществе без культуры мышле-
ния, формирование которой возможно лишь при условии соблюде-
ния принципа свободы слова как главного «оружия» мысли, не мо-
жет быть цивилизованного развития. Действенность Слова как особо-
го рода феномена, действующего в публичном пространстве социаль-
ного бытия, рассматривается мыслителем в контексте русской исто-
рии и современности. Так, мысль и слово, по его мнению, родились 
уже в Петровскую эпоху, которую философ называет «надтреснутой, 
критической», так как «весь строй с Петра не был уже цельным и то-

                                                           
18 От гр. latreia – служение, услужение. 
19 Левицкий С. А. Трагедия свободы / 2-е изд. – Франкфурт-на-Майне, 1984. – 
С. 248. 



О «человеке, отпущенном на свободу»: Николай Бердяев 

 163 

талитарным, он уже начал разлагаться и внутренно уже подготовля-
лась революция»20.  

Современная же ситуация, сложившаяся вокруг известных лите-
раторов и имевшая в качестве своего следствия «запрещение лириче-
ской поэзии и сатирически-юмористической литературы», демонст-
рировала по сути типичный для «идейно» ангажированных режимов 
процесс идеологического закабаления мысли, политизации искусст-
ва. Непонимание целей и подлинных смыслов эстетического миро-
восприятия, лежащего в основе формирования человеческой чувст-
венной культуры, по сути – невежество политиков выглядело в сло-
жившихся обстоятельствах даже смешным. Не случайно Н. А. Бердя-
ев с лёгкой иронией и одновременно с глубоко, как видно, затронув-
шим его горьким переживанием неутешительной действительности 
на родине, пишет: «Трудно предположить, что лирическое стихотво-
рение Ахматовой может помешать устройству хоть одной фабрики 
или изготовлению хоть одного танка, но также трудно предположить, 
что она может написать стихотворение, помогающее умножению 
танков и фабрик, а вот патриотические стихотворения она писа-
ла <...>»21. К сожалению, самостоятельная ценность искусства, как 
впрочем и философии, не принималась как норма духовно-
социального бытия. Да и для многих нынешних обществ это также 
составляет проблему. Подобного рода «умаление свободы», а также 
последовавшая за этим «культурная реакция» тогдашнего советского 
общества были расценены философом как следствия послереволю-
ционного развития страны. По мнению Бердяева, наблюдался 
«большой прогресс в смысле социальном и в смысле элементарного 
просвещения масс – и большой регресс в отношении творчества ду-
ховной культуры. Это один из фатальных результатов массового со-
циального переустройства общества. Это будет во всём мире»22. Вре-
мя лишь подтвердило правильность выводов философа.  

Многообразие человеческих типов, рождаемых культурной исто-
рией человечества, ныне всё заметнее подминается одним – диктую-
щим всё дерзновеннее и агрессивнее свою волю, беззастенчиво гос-
подствующим в истории – «человеком массовым», принимающим 
единый стандарт жизненных приоритетов, единые, извне навязы-
ваемые, стереотипы мышления. Но если в начале ХХ в. этот челове-
ческий тип лишь «заполнял» собой социальное пространство, зани-
мая в культуре место, традиционно ему не принадлежащее, то теперь 

                                                           
20 Бердяев Н. А. О творческой свободе и фабрикации душ. – С. 102. 
21 Там же. – С.103. 
22 Там же. 
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человек массы «активничает», усредняя по своему образцу социаль-
ные нормы и культурные требования. Бердяев предвидел эту ситуа-
цию: «Когда в массах человеческих слишком распространяется жад-
ность к „жизни”, – писал он, – тогда цель перестаёт полагаться в 
высшей духовной культуре, которая всегда аристократична, всегда в 
качествах, а не в количествах»23. Отсюда, думается, вполне законо-
мерна бердяевская борьба за утверждение идеалов личностной сво-
боды и свободы творческой Личности. Культура свободы, убеждён 
философ, возможна только как культура личности. К сожалению, то-
талитаризм духовный и социальный в принципе не способен понять 
и принять данную закономерность, так как ориентирован на «коли-
чественное» понимание культуры и человека.  

Н. А. Бердяев неоднократно возвращается к диалектике качест-
венного и количественного, к проблеме взаимоотношения индивиду-
ального и всеобщего, так как и на своём собственном опыте знает, что 
история «беспощадна к личности и давит индивидуальное», что по-
литика любит «оправдывать зло для своих высших целей», что соци-
альные институты создаются «для среднего массового человека, для 
коллектива. Для него, для этого среднего человека, человека коллек-
тива, создавались государство, семья, правовые учреждения, школа, 
бытовой уклад, даже внешняя организация Церкви, к нему приспо-
соблялись познание, мораль, религиозные догматы и культ. Он, этот 
средний массовый человек, человек коллектива, был господином ис-
тории, и он всегда требовал, чтобы все делалось для него, чтобы все 
считались с ним, с его уровнем и его интересами»24. Именно поэтому 
всякая личность как уникальное «качество», как то целое, что может 
быть равным культуре человечества, способным в своих индивиду-
альных практиках развивать человеческий дух, подавлялась и пре-
следовалась идеологически оформленной общностью прежде всего. В 
таких обстоятельствах не может не действовать неявный, не деклари-
руемый нигде официально принцип разделения на «своих» и «чу-
жих», но, тем не менее, служащий неизменной основой построения 
социального пространства тоталитарных, предельно идеологизиро-
ванных обществ. Н. А. Бердяев прекрасно поясняет этот механизм 
возможных репрессий: «Спорящий уже потому, что он возражает, 
отнесён к кругу иного классового сознания. <...> Классовая истина 
есть истина секты. Она открывается для тех, которые вошли в круг. 

                                                           
23 Бердяев Н. А. Воля к жизни и воля к культуре (из книги «Смысл истории. Опыт 
философии человеческой судьбы») // На переломе. Философские дискуссии 20-х 
годов: Философия и мировоззрение. – М., 1990. – С. 74. 
24 Бердяев Н. А. Философия свободного духа. – М., 1994. – С. 16.  
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Общечеловеческая аргументация не имеет никакого значения, ибо 
факты зависят от сознания»25.  

Эта подмеченная мыслителем «зависимость» фактов от «созна-
ния» лежит в основе и современных политических технологий, всё 
больше ориентированных на архаическое, мифологическое «мышле-
ние», где разум подчинён чувственности. Доминирует такого рода 
«мышление» в силу господства в современных обществах массового 
сознания, в принципе неспособного к критическому измерению бы-
тия, рациональному его пониманию. На этой основе и формируется 
восприимчивость к мысли догматической, не имеющей личностного 
измерения, не опирающейся на человечность как критерий оценки 
событий общественной истории, а задаваемой (по сути навязываемой 
«технологически») якобы «от имени» общности, её интересов, хотя и 
конъюнктурно выгодной именно части общества, господствующей от 
имени всех. В своё время психологию этой «части» великолепно опи-
сывает философ, когда говорит о послереволюционном типе «идей-
ного» человека: «Появился молодой человек во френче, гладко вы-
бритый, военного типа, очень энергичный, дельный, одержимый во-
лей к власти и проталкивающийся в первые ряды жизни, в большин-
стве случаев наглый и беззастенчивый. <...> Старые большевики, рус-
ские интеллигенты-революционеры боятся этого нового типа и пред-
чувствуют в нём гибель коммунистической идеи, но должны с ним 
считаться <...>. Это – новый русский буржуа, господин жизни <...>. 
Дети, внуки этих молодых людей будут уже производить впечатление 
солидных буржуа, господ жизни»26. Такой человек, состоящий всегда 
«при идее», бессмертен. Могут меняться идеи, но он всегда остаётся, 
ибо нужен безликой псевдоколлективности, «падшему объективиро-
ванному миру», так как умеет соответствовать, примыкать, углублять, 
развивать новые «генеральные линии» сменяющихся политических 
эпох.  

В этом отношении «болезни» социума весьма типичны. Желание 
комфортного существования закономерно толкало и толкает людей к 
компромиссам и беспринципности, рождая тип человека-имитатора 
или конформиста. Подобные ситуации были особенно трудно пере-
носимыми Николаем Александровичем: «Я мог наблюдать, – писал 
он, – необычайную превратность человеческих судеб. Я видел транс-
формации, приспособления и измены людей и это, может быть, было 

                                                           
25 Бердяев Н. А. Генеральная линия советской философии и воинствующий ате-
изм. – Paris, 1932. – С. 6. 
26 Бердяев Н. А. Новое средневековье. Размышления о судьбе России и Европы. – 
М., 1991. – С. 54–55. 
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самое тяжелое в жизни»27. И дело тут вовсе не в конкретных идеях, а 
в самом человеке, уровне его интеллектуальной культуры, мере «ин-
дивидуализации» этики, социальной развитости культуры личности. 
Философ понимает, что «тирания идей» не только может становиться 
основой государственного и социального строя, но и идеи в этом про-
цессе становления новейших идеократий могут использоваться са-
мые разнообразные: «<...> Религиозные, национальные, социальные 
идеи могут играть <...> роль поработителей, одинаково идеи реакци-
онные и революционные»28. Именно поэтому мыслитель «борется» 
не с философским течением, используемым в качестве основы госу-
дарственной идеологии. Он борется за… – за человека, умеющего ду-
мать, критически оценивать происходящее, утверждать в социальном 
мире человечность, любовь к каждому. Отсюда, по оценке философа, 
«марксизм есть <...> очень серьёзное явление в исторических судьбах 
человечества. И русский коммунизм имеет глубокие причины. Мар-
ксисты часто бывают плоски и тупы. Но сам Карл Маркс был гени-
альный и острый мыслитель классического типа»29 

К сожалению, по-прежнему именно с позиции общности, не раз-
личающей внутри себя личностей, «мыслит» и «действует» совре-
менное человечество, больше склоняясь к позитивному восприятию 
«нации» (часто этнически понимаемой), нежели социальной общно-
сти (того же «класса»). Но при этом, как и раньше, над обществом как 
целым, над культурой как целостностью доминирует часть – «пар-
тия», «элита», «клан», – т. е., сформированная на социальной, этни-
ческой или политической основе та или иная «общность», работаю-
щая на узкие, партикулярные интересы. Господство же массового 
сознания с его «примитивизацией» сложного мира позволяет «при-
вивать» человеку, с одной стороны, принципы крайнего индивидуа-
лизма, эгоизма, а с другой – ложно понятого коллективизма. Это спо-
собствует установлению «волчьих» отношений между людьми, но не 
формирует условий для реализации принципа соотносительности 
личности миру, Богу, понимания общественных отношений как «со-
отношения, как встречи и общения»30. Н. А. Бердяев показывал, что 
современная история подминает личность с двух идейных позиций – 
атомарного индивидуализма и тоталитарного коллективизма. Обе 
эти тенденции социального развития чётко улавливала школа «рус-
ского религиозного ренессанса», но, пожалуй, именно у Бердяева те-
                                                           
27 Бердяев Н. Самопознание. – С. 7. 
28 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека (Опыт персоналистической филосо-
фии). – Paris, 1935. – С. 112.  
29 Бердяев Н. А. Марксизм и религия. – Paris; Варшава, 1929. – С. 3. 
30 Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. – С. 35. 
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ма эта раскрывалась особенно глубоко, с личностным эмоциональ-
ным накалом. Мыслитель стремился пояснить цель гражданского 
обустройства на основе принципиально иного подхода к обществу, 
которое есть особого порядка «общение личностей», «духовное со-
дружество», но никак не репрессивный институт с чётко выражен-
ным культом «родового» или «классового» начала, как не есть обще-
ство и сообществом конкурирующих между собой индивидных эго-
центрических воль. Не только наблюдая и поясняя данные тенден-
ции социального развития, но и переживая их личностно, Н. А. Бер-
дяев приходит к выводу, что противостоять натиску разрушающих 
культуру и человеческое сознание псевдоколлективистских идей 
можно одним единственным способом: господству «родовых идей 
нужно противоположить человечность, чистую, Божественную чело-
вечность, человеческий иерархизм, харизматический иерархизм»31. 

Тем не менее, сложившиеся социальные обстоятельства отсекали 
возможность такого пути, всё сильнее проявляя по отношению к че-
ловеку принцип «фабрикации душ». Философ неустанно показывает 
ложность такого принципа общественного воспитания, ибо на этом 
пути не достижимы ни общественная стабильность, ни социальное 
единство, ни цивилизационный прогресс. Единство общества невоз-
можно, согласно Бердяеву, вне допущения индивидуального выбора, 
а значит – многообразия индивидуализаций как нормы культурного 
бытия. Принудительно же вводимое «единство», к которому так тяго-
теют разного рода идеократические системы власти, способствует, 
считает мыслитель, лишь угасанию жизни духовной, культурной, со-
циальной, обрекает общество на распад и хаос. Дело в том, поясняет 
Бердяев, что духовное бытие имеет свои законы развития, согласно 
которым «творчество духовной культуры никак не может быть орга-
низовано по образцу хозяйственной жизни страны или военной ка-
зармы. Это было бы смертью творчества»32. Люди – не вещи, они не 
создаются государственным «фабричным производством», и потому 
их нельзя сделать из «нужных» деталей, расфасовать по полочкам, 
заставить быть «монолитными», «сплочёнными», «запрограммиро-
ванными» на определённые действия.  

Понятно, что размышления Н. А. Бердяева на эти темы актуаль-
ны и сегодня. Вот почему я не склонна рассматривать его постановку 
вопроса о свободе как идолатрию. Скорее это попытка говорить на 
языке философии о новых ценностях, лежащих в основе будущего 
этапа человеческой цивилизации – культуре свободы, культуре лич-

                                                           
31 Бердяев Н. А. Царство духа и царство Кесаря. – М., 1995. – С. 274. 
32 Бердяев Н. А. О творческой свободе и фабрикации душ. – С. 103. 



Т. Д. Суходуб 

 

 

168 

ности, культуре творчества – в противовес доминирующей до сих пор 
в истории практике подавления свободы, формирования «массового 
человека», манипуляции сознания, стандартизующего мышление и 
деятельность. Отсюда «диктатура над духом, над творчеством, над 
мыслью и словом есть не необходимость, а зло, вытекающее из лож-
ного мировоззрения и ложного направления воли к властвованию. 
Так порождается лишь рабство»33.  

Будущее своей родины, как и человечества в целом, философ 
связывает с мировоззренческим универсализмом, традиционно оп-
ределяющим русский духовный путь и разрабатываемым на основе 
категории соборности, становление которой связано с православно-
христианской традицией и в смысловом отношении выражает собой 
особого рода всеобщность, предполагающую ориентацию на идеи 
собирания, соединения, единства, но единства во множестве. Как по-
ясняет А. С. Хомяков, положивший начало интереса к этой теме, «со-
бор выражает идею собрания не только в смысле проявленного, ви-
димого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем 
смысле всегдашней возможности такого соединения, иными слова-
ми: выражает идею единства во множестве»34. «Один из крупней-
ших русских умов»35 – так характеризует Бердяев Хомякова как лич-
ность и мыслителя. Сам же философ рассматривает соборность как 
«высшее духовное качествование людей», их «вхождение в обще-
ние». Поэтому для него «подлинная соборность не есть коллектив, но 
в истории христианства, – замечает он, – коллектив враждебный 
личности часто подменял соборность»36. В категориальном смысле 
соборность может быть представлена как такое общее, которое вклю-
чает всё богатство индивидуального; предполагает множественность 
усилий, ведущих к одной цели; культивирует восприимчивость к Дру-
гому, движение к диалогу через открытие в людях сродных начал. 
Н. А. Бердяев был одним из первых мыслителей, кто понимал кризис 
классической западной рациональности, ориентированной на депер-
сонализацию социальных отношений и в этом плане предчувствовал 
необходимость ориентации на иной тип – рациональность «собор-
ную», интерсубъективную, коммуникативную или, говоря бердяев-
ским языком, «коммюнотарную».  

                                                           
33 Бердяев Н. А. О творческой свободе и фабрикации душ. – С. 105. 
34 Хомяков А. С. О значении слов «кафолический» и «соборный» (с франц.) // 
Хомяков А. С. Сочинения богословские. – СПб., 1995. – Т. 2. – С. 279. 
35 Бердяев Н. А. А. С. Хомяков как философ // Н. Бердяев о русской философии. – 
Ч. 2. – Свердловск, 1991. – С. 32. 
36 Бердяев Н. А. Генеральная линия советской философии. – С. 5.  
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Прокладывая путь этой новой тенденции философского мышле-
ния, ратуя за принцип персонализма, доказывая релятивность поли-
тической мысли, личностную основу общественных ценностей, экзи-
стенциальная, персоналистическая традиции, в том числе и в лице 
философа Бердяева, способствовали сопротивлению всякого рода 
институциональным формам принуждения, вскрывали основания 
репрессивной рациональности. Доказывалось, что культура выраба-
тывается в актах коммуникации, а не навязывается такими центрами 
социального напряжения как государство, партия, класс, нация, 
идеология. Иначе говоря, тема соборности есть по сути проблема ре-
презентации индивидуального, личностного, единичного (особенно-
го) в формах всеобщего – общественного, национального, всечелове-
ческого, религиозного как согласованного, гармонически развиваю-
щегося бытия. В этом же, близком к традиции контексте рассматри-
вают соборность и современные авторы: «Соборность, – по мнению 
Б. В. Емельянова и А. И. Новикова, – и есть религиозный коллекти-
визм, отличный от знакомых Западу категорий авторитарности и ин-
дивидуализма. В соборность входят свобода духа и совести, без кото-
рой она не существует, и в ней органически живёт личность, которая 
не отрицается, а утверждается принципом соборности»37.  

Рождение соборности как ценности в границах школы русской 
религиозной философии XIX–ХХ вв., думается, не случайно и с точки 
зрения специфики этого исторического периода. Это была эпоха, 
одарившая Россию долгожданным «культурным ренессансом». Как 
отмечал Бердяев, «никогда ещё так остро не стояла проблема отно-
шения искусства и жизни, творчества и бытия, никогда ещё не было 
такой жажды перейти от творчества произведений искусства к твор-
честву самой жизни, новой жизни»38. С другой стороны, это были и 
«времена смены эпох», о чём философ писал следующее: «Говорят об 
органических и критических эпохах, об эпохах ночных и дневных, 
сакральных и секулярных. Нам суждено жить в историческое время 
смены эпох»39. Именно поэтому понятия «утрата», «потеря» – потеря 
собственной идентичности, культуры, традиции, своего «духовного 
дома», корней, родины – становятся кодовыми для духовной ситуа-
ции человека ХХ века. Иначе говоря, обстоятельство «переходности» 
эпохи, безусловно, определило и круг метафизических проблем, и 
подходы к их решению. И хотя сам философ в работе «Моё философ-

                                                           
37 Емельянов Б. В., Новиков А. И. О характере русской религиозной мысли ХIХ 
века // Н. Бердяев о русской философии. – Ч. 2. – Свердловск, 1991. – С. 14.  
38 Бердяев Н. А. Кризис искусства (Репринтное издание). – М., 1990. – С. 3. 
39 Бердяев Н. А. Новое средневековье. – С. 5. 
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ское миросозерцание» достаточно полно представил важную для не-
го проблематику (понимание философии, её задач, концептуализа-
ция познания, учение о творчестве, антропология, философия рели-
гии, этика, философия истории, социальная философия 40), тем не 
менее, подход к анализу и целостной оценке творчества Н. А. Бердяе-
ва может быть принципиально разным.  

Так, В. В. Зеньковский выделяет в философском развитии Бер-
дяева четыре периода 41. Речь идёт не о ступенях, хронологически 
различимых, а о разных тематических аспектах его философии, а 
именно: первый период связан с этической тематикой; второй – ре-
лигиозно-мистической; третий определяется разработкой историо-
софских проблем; в четвёртый период внимание акцентируется на 
персоналистических идеях. А вот Н. Полторацкий устанавливает 
«иное деление», считая важным отметить такие периоды в творчест-
ве философа, как социологический или психологический (от увлече-
ния марксизмом и до первой русской революции); исторический или 
космический (от революции 1905 г. до середины двадцатых годов); 
этический или персоналистический (от середины двадцатых до сере-
дины тридцатых годов); и эсхатологический период (завершаю-
щий)42. При этом исследователь соглашается с Зеньковским в том 
отношении, что выделяемые периоды правильнее считать опреде-
лёнными «духовными установками», поясняющими творческие по-
иски философа. Безусловно, вполне можно идти и таким путём, т. е., 
делая определённую тематизацию бердяевского наследия. Интерес-
на, как мне представляется, и позиция современного автора А. Ар-
жаковского, основанная на поиске общей мировоззренческой основы 
бердяевского философствования, которая видится им в том, что: 
«Онтология Бердяева мифо-логична. Она основана на следующих 
мифах: бездонная свобода, которую символизирует тьма, София, ко-
торую символизирует свет, и Небесный человек. <...> Свобода пони-
мается как воля или „голод” небытия стать чем-то»43. «Мифо-логич-
ность» здесь трактуется как «основанность на символах». 

Отмечая значимость и обоснованность данных подходов к фило-
софии Н. А. Бердяева, оценке его вклада в интеллектуальную культу-
ру ХХ ст., мне видится и иной путь «обобщения» и «различения» 

                                                           
40 См.: Бердяев Н. А. Моё философское миросозерцание. – С. 19–25. 
41 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. – Харьков; М., 2001. – 
С. 737. 
42 См.: Полторацкий Н. Бердяев и Россия (Философия истории России у 
Н. А. Бердяева). – Нью-Йорк, 1967. – С. 7–8. 
43 Аржаковский А. Журнал Путь (1925–1940): Поколение русских религиозных 
мыслителей в эмиграции. – К., 2000. – С. 333. 
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бердяевской философской проблематики. «Объединительной» лини-
ей в понимании как разнообразной тематики сочинений философа, 
так и весьма специфичных жизненных этапов его биографии, может 
служить проблема собственно философии, смысла философской 
культуры, сквозь призму которой просматривается и вся его фило-
софская биография. Для Бердяева философия всегда была «жизнен-
ной задачей». Как философ и как личность он сохраняет свою са-
мость всегда, оставаясь при всех формах власти «своим собственным 
человеком». Эта тема – главная и в философии. Он не устаёт повто-
рять, что социальные смыслы должны быть соизмеримы с человече-
ской судьбой, что свобода – категория индивидуальная, что человек 
имеет право быть человеком своей идеи, своего призвания, своего 
пути и поиска истины. Отсюда вполне понятно, почему его волнует 
проблема формирования культуры философского мышления как ус-
ловия цивилизованного развития общества и связанная с этим тема 
расхождения в российской истории «философской истины» и «ин-
теллигентской правды».  

Философ показывал зависимость между политическим, граждан-
ским состоянием общества и уровнем его интеллектуальной культу-
ры. Реальная же ситуация была такова, что отношение к философии 
было «малокультурно», «самостоятельное значение философии от-
рицалось», «философия подчинялась утилитарно-общественным це-
лям»44. Не случайно Бердяев называет философию «самой незащи-
щённой стороной культуры», но, тем не менее, в понимании детер-
минант человеческой деятельности философии он отводит особое 
место. С одной стороны, философия является предельно личностным 
знанием, рождающимся на основе собственного напряжения духов-
ных сил и внутренних энергий, принятия идей как лично выстрадан-
ных, а с другой стороны, философия смыкает индивидуальный опыт 
бытия с опытом «общечеловеческим». Вот почему искусственное от-
сечение, неусвоение целостного опыта философского мышления и 
ориентация лишь на своё собственное, суженное иллюзиями времени 
и недостатком философской образованности, видение истории не 
может не сказаться негативными последствиями. Важнейшим при 
этом считает Бердяев вопрос о свободе философа, которого не только 
«не хотят признать свободным существом», «подвергается сомнению 
самая возможность философии», отсюда «каждый философ принуж-
дён начинать своё дело с защиты философии и оправдания её воз-
можности и плодотворности»45.  
                                                           
44 Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда // Вехи; Интелли-
генция в России: Сб. ст. 1909–1910. – М., 1991. – С. 24, 25. 
45 См.: Бердяев Н. Философия свободного духа. – М., 1994. – С. 234, 230. 
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Отношение к философии служит для Бердяева основанием раз-
личения двух «миров» – «интеллигенции в широком, общенацио-
нальном, общеисторическом смысле этого слова» и «интеллигент-
щины». Становление и развитие культуры философского мышления 
связано с первой, отсутствие же общественного интереса к ней – ре-
зультат «консерватизма» и «косности» позиции «кружковой интел-
лигенции». Как ни странно, но именно для этой группы, утверждает 
философ, характерно внимание к «последним европейским течени-
ям», но они «никогда не усваивались глубоко. <...> Отношение к фи-
лософии было так же мало культурно, как и к другим духовным цен-
ностям: самостоятельное значение философии отрицалось»46. «Вы-
сокую философскую культуру, – горько констатирует Николай Алек-
сандрович, – можно было встретить лишь у отдельных личностей, 
которые тем самым уже выделялись из мира „интеллигентщины”»47. 
Безусловно, имелись причины для подобного положения дел. Их 
Бердяев связывает с «духовной подавленностью политическим дес-
потизмом», с «деспотическим господством утилитарно-морального 
критерия», с «исключительным, давящим господством народолюбия 
и «пролетаролюбия», поклонением «народу», его пользе и интере-
сам. От философии же радикалы требовали ей несвойственного – 
быть идеологией.  

Такое недофилософское понимание философии в массе интелли-
генции закономерно оборачивалось её «примитивизацией». Анали-
зируя этот процесс, Н. А. Бердяев замечает: «<...> Наша интеллиген-
ция всегда интересовалась вопросами философского порядка, хотя и 
не в философской их постановке: она умудрялась даже самым прак-
тическим общественным интересам придавать философский харак-
тер, конкретное и частное она превращала в отвлечённое и общее, 
вопросы аграрный или рабочий представлялись ей вопросами миро-
вого спасения, а социологические учения окрашивались для неё поч-
ти что в богословский цвет»48. Отсюда интеллигенция принимала 
философию только при условии её искаженно понимаемой практич-
ности. Такое малокультурное понимание философии, утилитарное к 
ней отношение, идеологическое её использование демонстрировало, 
по мнению Бердяева, нелюбовь «кружковой интеллигенции» к исти-
не. В связи с этим философ пишет: «С русской интеллигенцией в силу 
исторического её положения случилось вот какого рода несчастье: 
любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, 

                                                           
46 Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда. – С. 24. 
47 Там же. – С. 25. 
48 Там же. – С. 26–27. 
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народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничто-
жила интерес к истине. А философия есть школа любви к истине»49. 

Однако, несмотря на эту негативную тенденцию развития куль-
туры философского мышления, Н. А. Бердяев уверен, что именно 
русская философская традиция несёт «зачатки новой философии, 
преодолевающие европейский рационализм на почве высшего соз-
нания»50. Бердяев, как и другие философы российского Серебряного 
века, уверен, что в основание философствования необходимо поста-
вить цельный, полный опыт человеческого бытия, ориентируясь на 
цельную, полную, универсальную (космическую) действительность. 
Одностороннее, абстрактное или эмпирическое представление о ней 
не соответствует опыту бытия современного человека. Отсюда, как 
писал Бердяев, в русской философии наблюдается «жажда целостно-
го миросозерцания, органического слияния истины и добра, знания и 
веры. Вражду к отвлечённому рационализму можно найти даже у 
академически настроенных русских философов. И я думаю, что кон-
кретный идеализм, связанный с реалистическим отношением к бы-
тию, мог бы стать основой нашего национального философского 
творчества <...>»51.  

Безусловно, такой культуре может соответствовать только иного 
порядка личность, понимаемая как целое, не знающее частей своих, 
ибо «частями» здесь выступает духовная культура человечества. Вот 
это уникальное начало бытия и открыла персоналистичная и антро-
поцентричная философия Н. А. Бердяева, исходя из того, что не через 
объективированный мир открывается бытие, а через человека как 
личность в конкретных ситуациях, так как «нет универсального вне 
человеческой личности и над ней, но есть универсальное в ней»52.  

                                                           
49 Бердяев Н. А. Философская истина и интеллигентская правда. – С. 30. 
50 Там же. – С. 39. 
51 Там же. 
52 Бердяев Н. А. Царство духа и царство Кесаря. – М., 1995. – С. 228. 
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А Б С О Л Ю Т Н И Й  Р Е А Л І З М   

С Е М Е Н А  Ф Р А Н К А  

Семен Людвігович Франк народився 16 (28) січня 1877 р. у Москві 
в єврейській родині. Його батько був лікарем, за участь у російсько-
турецькій війні 1877–78 рр. нагороджений орденом Св. Станіслава 3-
го ступеню, що означало отримання дворянства. Він помер, коли Се-
мену було лише п’ять років, і тому початковим іудейським вихован-
ням С. Франк завдячував своєму діду, батькові матері Мойсею Россі-
янському, який був одним із засновників московської єврейської об-
щини. Це виховання (не ізольоване, проте, і від впливів православно-
го середовища) зрілий філософ відчував як генетично-психологічне 
підґрунтя релігійного почуття, що визначило все його життя, – не-
зважаючи на те, що після періоду «невіруючої юності» (досить поши-
реного явища в біографіях російських інтелігентів тієї пори, навіть 
майбутніх релігійних філософів) він повертається вже до християнсь-
кої релігії, втрачаючи зв’язок з іудаїзмом: «Моє християнство я зав-
жди усвідомлював як нашарування на старозавітній основі, як природ-
ний розвиток релігійного життя свого дитинства»1. 

Особливості формування релігійної свідомості не могли не по-
значитись на характері релігійності філософської системи С. Франка. 
Проте не слід перебільшувати суто конфесійний аспект. Можна, зви-
чайно, подибувати у франковій релігійності «несповна християнські» 
риси, натякаючи на його єврейське походження, – і вони, безумовно, 
є, – але якщо й не можна вважати його рафіновано православним 
мислителем (втім, чи є такі, коли йдеться про вільних філософів, а не 
догматичних богословів?), то набагато менше є підстав відносити йо-

                                                           
1 Франк С. Л. Предсмертное. Воспоминания и мысли // Франк С. Л. Русское миро-
воззрение. – СПб., 1996. – С. 44. 
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го до іудейських, чи б пак іудеє-християнських мислителів. Набутий 
характер православ’я позначався у С. Франка – на відміну від харак-
терного для неофітів загострення конфесійної нетерпимості, – скорі-
ше, навпаки, в певному приглушенні (але не забутті) конфесійних 
розбіжностей, у виході на першій план тих загальнорелігійних віри та 
любові, які у всі часи були свідченням істини єдиного Бога всіх релігій. 

Щодо еволюції франківської релігійності, то у статтях, написаних 
до 1907 р. (в «атеїстичний період»), С. Франк доволі рішуче виступає 
проти «містицизму», – і хоча тут йдеться, власне, не про заперечення 
релігії, а про розведення релігії і філософії, це розведення вочевидь 
не збігається з більш пізніми позиціями філософа з цього питання. 
Проте значення релігійності – якщо не в особистісному вимірі, то як 
суспільного феномену – не піддається сумніву і в цей період, не кажу-
чи вже про перші великі праці «Предмет знання» і «Душа людини», 
де, віддаючи пріоритет раціонально-науковій формі філософського 
знання, вважаючи філософію «особливою наукою», яка виконує по-
середницькі функції між наднауковою сферою релігії, мистецтва та 
моральності і сферою логічного знання, С. Франк визнає особливе 
значення для філософії релігійного досвіду та інтуїцій. З іншого боку, 
починаючи з перших років еміграції (нагадаємо, що С. Франк був од-
ним з пасажирів знаменитого «філософського пароплаву» 1922 року) 
особиста віра справді виступає домінуючим екзистенціалом світогля-
ду російського філософа – стає для нього «питанням життя або 
смерті».  

С. Франк здобував освіту економіста на юридичному факультеті 
Московського університету, проте був 1899 року виключений за участь 
у підготовці студентських заворушеннях і висланий на два роки без 
права проживання в університетських містах. Державний іспит склав у 
1901 р. у Казанському університеті. Перший етап академічної діяльнос-
ті прийшовся на Петербург і охоплював 1906–17 роки – С. Франк пра-
цював у приватних гімназіях, а також приват-доцентом Петербурзько-
го університету, політехнічного та психоневрологічного інститутів. У 
травні 1916 р. він захистив магістерську дисертацію («Предмет знан-
ня»); захист докторської («Душа людини») з причини революції та 
відміни вчених ступенів вже не відбувся. У вересні 1917 р. С. Франк був 
направлений до Саратовського університету деканом щойно відкрито-
го історико-філологічного факультету, і провів там чотири роки, пере-
живши разом з родиною всі страждання громадянської війни. У 1921–
22 рр. повернувся до Москви, де працював професором Московського 
університету та у відкритій М. Бердяєвим Академії духовної культури. 

Наступне (і останнє) десятиріччя викладацької кар’єри С. Франк 
провів у Берліні. Він був одним із засновників і активних лекторів 
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Російського наукового інституту та Релігійно-філософської академії, 
одним з керівників Російського студентського християнського руху. 
Досконале знання німецької мови дозволило йому виступати з лекці-
ями від Кантівського товариства (не тільки в Німеччині, а й у Чехії, 
Голландії, Швейцарії та інших країнах), а також працювати в Берлін-
ському університеті (1931–33). Прихід до влади нацистів поклав край 
його академічній діяльності, яка вже не відновлювалась ані у Франції, 
ані в Англії (з причин війни та важкої хвороби). Останнім значним 
публічним виступом стала участь у Всесвітньому філософському кон-
гресі в Празі 1934 року. Помер С. Франк 10 грудня 1950 р., і похований 
у Лондоні. 

В. Зеньковський дає С. Франку чи не найпохвальніші характерис-
тики у своїй «Історії російської філософії»: «Франк має виключний 
дар ясного викладу, – думка його, що завжди розвивається система-
тично, підкорює так само своєю ґрунтовністю, як і вдалими форму-
лами, які дуже часто варті довгих розмірковувань. <...> Але поруч з 
цим стоїть и зовсім цьому не поступається глибина його філософсько-
го бачення <...>. За силою філософського зору Франка без коливань 
можна назвати найвидатнішим російським філософом взагалі, – не 
тільки серед близьких йому за ідеями. <...> Я без коливань повинен 
сказати, що вважаю систему Франка найзначнішим і найглибшим, 
що ми знаходимо в розвитку російської філософії. <...> При цьому, 
все це розвинене з такою ясністю і простотою, з такою стислістю (яка 
інколи набуває навіть надмірної лаконічності), що книги Франка мо-
жуть бути визнані зразковими, – за ними потрібно навчатись росій-
ським філософам»2. 

Творча спадщина С. Франка досить багата і різноманітна. Це де-
сяток монографій, кілька брошур, дві антології, більше 300 статей і 
рецензій, чимало перекладів, а також автобіографічні записки та лис-
тування, значна частина якого залишається не виданим. С. Франк, 
безумовно, є яскравим представником російської філософської публі-
цистики. Близько 10 років він очолював філософський відділ відомо-
го «товстого» часопису «Русская мысль», а також був одним з чоти-
рьох – разом із П. Струве, С. Булгаковим та М. Бердяєвим – постійних 
авторів усіх трьох збірок статей, які позначили етапні «віхи» духовного 
розвитку російської інтелігенції початку ХХ століття – маємо на увазі 
«Проблеми ідеалізму» (1902), «Віхи» (1909) та «З глибини» (1918). 

Якщо поглянути на основні твори С. Франка як на каркас його 
філософської системи, то можна відзначити наступне. Першою ваго-

                                                           
2 Зеньковский В. В. История русской философии. В 2-х т. – Т. 2. – Кн. 2. – Л., 1991. 
– С. 158, 177–178. 
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мою цеглиною, – такою, що відразу позначила онтологічно-гносеоло-
гічне (метафізичне) спрямування філософського бачення С. Франка і 
висунула його до кола провідних російських філософів – стала праця 
«Предмет знання. Про основи і межі відстороненого знання» (1915). 
Вона орієнтована у «першій сфері буття» – сфері предметного світу, – 
з яким межують ще два світи реального, поцейбічного буття – сфера 
душевного життя людини і сфера суспільного життя. Відповідно – 
згідно початковому задуму філософа – вибудовувалась філософська 
«трилогія», наступними ланцюгами якої стали «Душа людини. До-
свід вступу до філософської психології» (1917) та «Духовні основи сус-
пільства. Вступ до соціальної філософії» (1930).  

Разом з тим, увесь сенс філософської інтуїції С. Франка був спря-
мований на узріння у світі дійсності абсолютного, металогічного бут-
тя, яке, як всеєдність, просякає усі сфери реальності, одночасно отри-
муючи свої характерні риси – і перш за все, риси непізнаваної незба-
гненності – від того надбуттєвого, надреального та надприродного 
першопочатку, який називають Богом або Божеством. Тому цілком 
логічно початкова трилогія набула продовження у чи не основній 
праці філософа – «Незбагненне 3. Онтологічний вступ до філософії 
релігії» (1939). 

Одночасно не міг залишитись маргінальним і етичний зріз фран-
ківського світогляду, тим більше, що мова йшла, врешті решт, про ре-
лігійну, християнську філософію. Цей зріз давався взнаки вже в ранніх 
філософських статтях С. Франка, котрі з’явились задовго до перших 
фундаментальних праць, а згодом набув систематичного звучання у 
проникливому «Сенсі життя» (1926), піднесеному «З нами Бог. Три 
розмисли» (1946, англійською), кінець кінцем, поєднаний із соціаль-
ною проблематикою, тобто на новому рівні соціальної етики – у книзі 
«Світло в темряві. Досвід християнської етики і соціальної філософії» 
(1949). Насамкінець, переконання філософа в тому, що основним пи-
танням філософії все ж таки залишається – у будь-яких його метафізи-
чних варіаціях – питання про сенс життя людини, позначилось і в за-
ключному антропологічному акорді – виданій вже після смерті праці 
«Реальність і людина. Метафізика людського буття» (1956). 

Охоплюючи зазначені тематичні хвилі в певні хронологічні пері-
оди, можна виділити три найбільш загальних етапи творчої біографії 
С. Франка. Перший – етап становлення як мислителя та філософа – 
охоплює час від останніх років ХІХ ст. (згадаємо ранню економічну 
розвідку «Теорія цінності Маркса та її значення. Критичний етюд», 
1900 р.; власне, філософська творчість починається з відомої статті 

                                                           
3 Російською – «Непостижимое». 
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про Ф. Ніцше, надрукованої у 1902 р. у збірнику «Проблеми ідеаліз-
му») до 1915 р., тобто до виходу першої фундаментальної праці, в якій 
він виступає вже як цілком самостійний автор нової філософської си-
стеми. Другий – етап зрілого розвитку, розгалуження і конкретизації 
системи, який завершується спробою її нового, комплексного пере-
осмислення в «Незбагненному». Нарешті, третій – етап пізнього роз-
витку, на якому сперечались мудрість філософського прозріння і ске-
птичне ставлення до власних здобутків, етап пошуку нових відпові-
дей на старі запитання і нового органічного синтезу системи. Можна 
додати, що ці три періоди в основному збігаються і з найбільш уза-
гальненими хронологічно-біографічними віхами життя філософа. Це, 
власне, доемігрантський період (до 1922 р.), період життя у Німеччи-
ні (1922–37) та період пошуку притулку під час та після Другої світо-
вої війни у Франції та Англії (1938–50). 

Звернемо увагу ще на один дуже важливий, як на наш погляд, 
момент, що розкривається перед нами як філософська інтуїція 
С. Франка. У своїй рецензії на працю А. Бергсона, присвячену цьому 
феномену, С. Франк розглядає філософську інтуїцію як стрижень 
будь-якого філософування, як своєрідну долю філософа, який за до-
помогою постійного ускладнення думок намагається наблизитись до 
простоти власної первинної інтуїції 4. В автобіографії самого 
С. Франка ми також натрапляємо на схожу ситуацію. Розповідаючи 
про свій душевний стан взимку 1901–02 року, він описує, як йому до 
рук випадково потрапила книжка Ніцше «Так говорив Заратустра», в 
якій молодий економіст, ще недавно близький до марксистських кіл, 
відкрив для себе «атмосферу глибини духовного життя, духовного 
боріння». «З цього моменту я відчув реальність духу, реальність гли-
бини у моїй власній душі – і без будь-яких особливих рішень моя вну-
трішня доля була вирішена. Я став „ідеалістом” не в кантіанському 
сенсі, а ідеалістом-метафізиком, носієм певного духовного досвіду, 
що відкриває доступ до невидимої внутрішньої реальності буття»5.  

За кілька років С. Франк мав ще один, навіть більш яскравий ін-
туїтивний досвід. Він розповів про нього сину Віктору за три місяця 
до смерті: «„У меня было одно настоящее философское откровение, – 
сказал папа. – Это было в 1913 году в Мюнхене, когда я писал „Пред-
мет знания”. Я дошёл до известного предела и попал в тупик. Я бро-
сил писать и целую неделю ходил по комнате и думал. Потом у меня 
было прилитие крови к голове, и я решил бросить всё и отдохнуть. И 

                                                           
4 Франк С. Л. О философской интуиции (О Бергсоне) // Русская мысль. – 1912. – 
№ 3. – С. 32. 
5 Франк С. Л. Предсмертное. Воспоминания и мысли. – С. 54. 
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вот, ночью голос мне сказал: „Неужели ты не понимаешь простой 
вещи? Зачем начинать с сознания? Начинай с бытия!” „Sum ergo 
cogito?” – спросил я. „Нет, – ответил папа. – Скорее, cogito ergo est 
esse absolutum”»6.  

Ця первинна інтуїція Незбагненного, феноменологічне узріння 
духовної реальності стає провідною на протязі всієї наступної творчо-
сті філософа. Можна лише, уточнюючи його власну характеристику 
цього феномену, сказати, що у своїх творах він наближався до просто-
ти – тобто до істини – первинної інтуїції не шляхом ускладнення ду-
мок, а шляхом їх розгортання і деталізації, що сприймається, власне, 
як саморозгортання у філософському спогляданні внутрішньої сутно-
сті самого металогічного буття, котре постає предметом інтенції. Ха-
рактер цього буття, щоправда, не дає змоги вибудувати виключно 
логічну, раціональну конструкцію філософського знання, і для того, 
щоб утримати початкову інтуїцію, філософу доводиться триматись 
надраціональних шляхів, залишаючись одночасно у сфері раціональ-
ного знання – з цим пов’язані творчі сумніви і навіть кризи, характе-
рні для пізнього С. Франка, – але міцне утримання принципу docta 
ignorantia дозволяло йому залишатись у межах суто філософського 
підходу там, де інші легко потрапляли на шляхи або догматичного 
богослов’я, або агностичного позитивізму. 

Абсолютний реалізм С. Франка в загальній картині філософсь-
кого дискурсу ХХ ст. вимальовується не тільки як один із варіантів 
російської школи всеєдності. Це філософська система, яка вкорінена в 
загальноєвропейську традицію неоплатонізму (своїми найбільшими 
вчителями він вважав Ніколая Кузанського та Плотіна) і стоїть поруч 
із найвпливовішими системами-сучасниками, такими як філософія 
життя, інтуїтивізм, феноменологія. 

Першим кроком філософа було намагання розв’язати основну 
гносеологічну проблему можливості пізнання, проблему трансцен-
дентного. С. Франк розв’язує її шляхом подолання суб’єктивістських 
та психологічних мотивів філософії Нового часу та ХІХ ст., відкидаю-
чи за непридатністю й наївно-матеріалістичні підходи. Він просува-
ється в напрямку ствердження принципової єдності суб’єкта та 
об’єкта пізнання, – єдності, яка тільки й дає змогу включити транс-
цендентне в коло іманентного. При цьому у С. Франка йдеться не про 
тотожність буття і свідомості, в якій буття поглинається свідомістю, а 
про те, що суб’єктивність не обмежується свідомістю – сама наяв-
ність свідомості є ознакою її об’єктивності, її належності до буття, 

                                                           
6 Цит. за: Буббайер Ф. С. Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа. 1877–
1950 / Пер. с англ. – М., 2001. – С. 103–104. 
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що пізнається. В акті інтенціональності, спрямованості свідомості на 
предмет, дійсно виникає протистояння трансцендентного та іманент-
ного, але тільки на підґрунті первісної єдності, належності свідомості 
до буття і потенційно повного володіння цим буттям, яке (володіння) 
частково актуалізується у процесі пізнання. 

Основну перешкоду на шляху розв’язання гносеологічної про-
блеми С. Франк вбачав у глибоко вкоріненій хибній думці про те, що 
все іманентне нам є свідомістю або входить до складу нашої свідомос-
ті. Між тим, єдиним вірним рішенням він вважає вихід за межі по-
няття свідомості як граничної категорії теорії знання і пошук основи 
відношення свідомості до «предмету» в надчасовій єдності, яка дана 
нам не у формі свідомості, а у формі буття. Але це не предметне, 
трансцендентне буття, – така відповідь не розв’язувала б проблему, а 
лише утворювала б замкнене коло. Мова йде про абсолютне буття 
як абсолютно іманентну основу будь-якої трансцендентності.  

Російський філософ стверджує, що «усвідомленість» не є універ-
сальною, всеохоплюючою формою для усього, що нам доступне – нам 
доступне і буття як таке. Наше буття не може мислитись інакше, ніж у 
вигляді онтичної, а не тільки гносеологічної співучасті в самому бут-
ті. Предмет знання ми маємо подвійним чином: як сукупність визна-
чень – у свідомості, при цьому предмет уявляється трансцендентним, 
і дійсно є трансцендентним нашій свідомості, яка спрямовується на 
нього як чиста суб’єктивність; одночасно – як невизначене буття, до 
якого належимо ми самі разом із своєю свідомістю, і в якому взагалі 
не розрізняється свідомість та її об’єкт, ідеальне та реальне, іманентне 
та трансцендентне. Ця єдність, на ґрунті якої тільки й виникає 
«трансцендентний об’єкт», і яка сама стоїть над протилежністю між 
іманентним і трансцендентним, між свідомістю і предметом, і нази-
вається С. Франком абсолютним буттям, або всеєдністю. 

Проблема трансцендентного, таким чином, вирішується в абсо-
лютному реалізмі С. Франка шляхом усвідомлення буттєвості свідо-
мості, об’єктивності суб’єкту. Свідомість буттєва, а буття свідомо, але 
якщо свідомість завжди є буттям, навіть за умови редукції від 
суб’єкта, то буття завжди лише потенційно свідомо, і лише інколи є 
свідомістю або фактом свідомості. Лише стосовно всеохоплюючої 
Божої свідомості можна, на думку філософа, мислити повний збіг сві-
домості і буття (цю ж думку неодноразово висловлював Ніколай Ку-
занський), тобто повну актуальність буття; що ж до людської свідомо-
сті, то вона оточена безмежною сферою темного буття, зміст якого не 
розкритий, а лише потенційно присутній як дещо, що підлягає ви-
значенню. «<...> Ми безпосередньо і вічно маємо у формі буття те, що 



Абсолютний реалізм Семена Франка 

 181 

у формі змісту знання є лише результатом особливого процесу пізна-
вання»7. 

Онтологічний напрям гносеології С. Франка веде до розгляду 
буття, реальності не тільки як предмета знання, але й як самостійної 
та центральної філософської проблеми. При цьому філософ прово-
дить виразну межу між двома онтологічно-гносеологічними рівнями 
– буттям предметним і буттям абсолютним. Це начебто одне й 
те ж саме, адже абсолютне буття як всеєдність охоплює собою все, у 
тому числі й предметне буття. Одночасно, предметне буття як те, що 
протистоїть нашій свідомості й осягається нею за допомогою законів 
мислимості, є чимось іншим, ніж абсолютне буття, до якого ми самі 
належимо, і яке підвладне тільки інтуїції, або живому знанню. При 
цьому предметне буття зовсім не виступає як продукт нашої свідомос-
ті, її власна конструкція, – воно безумовно має об’єктивний характер. 
Але рівень його онтичності, за С. Франком, не є останнім і вичерпним. 
Вузьке коло «даного» завжди оточене безмежним простором «того, 
що є», і будь-яка конкретно-матеріальна або духовна об’єктивна дійс-
ність включена у коло незбагненної реальності, в якій збігаються ка-
тегорії матеріального та ідеального, а разом із тим – і будь-які проти-
лежності. Онтологізм С. Франка близький «фундаментальній онтоло-
гії» М. Гайдеггера своєю увагою до безпосереднього буття, яке роз-
кривається у досвідомому sum, «я есмь». Розрізнення двох рівнів бут-
тя – реальності та об’єктивної дійсності – можна порівняти з гайде-
ггерівським розрізненням буття і сущого. 

Абсолютне буття, або всеєдність, за С. Франком, має металогіч-
ний характер, тобто не може бути осягнуте за допомогою законів фо-
рмально-логічного мислення. Це не означає його недоступності на-
шій свідомості взагалі, – воно, як ми бачили вище, доступне їй безпо-
середньо, тобто не через мислення, а через буття. Це означає усвідо-
млення незбагненності – усвідомлення, яке є осяганням, але саме 
осяганням незбагненності. Основною характеристикою абсолютного 
буття, за С. Франком, є також його потенційність. Воно є єдністю 
спокою і становлення так само, як і єдністю єдності й множинності, 
що дозволяє трактувати абсолютне буття в категоріях трансфінітно-
сті (нескінченності) та трансдефінітності (невизначеності), а та-
кож розглядати його як конкретно-індивідуальне, як нескінченне 
продовження творіння, яке нескінченно породжує, а не поглинає ін-
дивідуальність. 

                                                           
7 Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлечённого знания // 
Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. – СПб., 1995. – С. 173. 
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Заглибленість реальних предметів і явищ у металогічну єдність 
буття, їх нерозривний зв’язок із ним і неможливість існувати поза 
цією «живильною пуповиною» саме і надає конкретним об’єктам 
властивості індивідуальності й свободи – на відміну від їх схематизо-
ваних образів, породжуваних раціоналістичним мисленням. Індиві-
дуальність, за С. Фpанком, невідчутна в поняттях, і в цьому розумінні 
тотожна з ірраціональністю – на противагу понятійному узагальнен-
ню, систематизації, множинності. Індивідуальність укорінена у все-
єдності й тому виявляється там, де нас цікавить конкретна цілісність 
реальності, а не її абстрагований зміст, що виражається в поняттях. 
«У конкретному змісті реальності безумовно відсутня множина»8. 
Філософія всеєдності С. Франка, таким чином, може характеризува-
тись як персоналізм всеєдності, або персоналістична метафізика 
всеєдності. 

Аналізуючи металогічну природу пізнання як «вченого невідання» 
(за Кузанцем), С. Франк виділяє декілька його етапів. Першим кро-
ком є з’ясування того, що при визначенні незбагненного заперечення 
повинно виступати і функціонувати як потенційоване заперечення – 
тобто, як заперечення самого заперечення. Спираючись на формули 
великого попередника, С. Франк пише, що все визначене в якості 
«такого, а не іншого», передбачає саму категорійну форму «не-
іншості» («non alіud»), яка, власне, і є «незбагненне, що нам відкри-
лося, котре ми вловлюємо і пізнаємо, саме в той спосіб, що заперечу-
ємо відносно нього заперечення»9. Іншими словами, принцип «або 
одне, або інше», який застосовується до сфери визначеностей, замі-
нюється началом «і те, і інше», в якому ми маємо незбагненне як 
«всеохоплюючу повноту». 

На другому етапі з’ясовується, що формула «і-те-й-інше» сама є 
співвідносною розрізненню «або-або», тобто вже передбачає певне 
розмаїття, і тому не може застосовуватись до первинної єдності. З 
цього боку незбагненне, очевидно, не є ані «і-те-й-інше», ані «або-
або» – воно ґрунтується на третьому началі – а саме, на началі «ані-
те-ані-інше». Таким чином, окремі визначення не притаманні Абсо-
лютному ані як роздільні, ані як сполучні, і воно постає перед нами як 
безумовне відсторонене ніщо. 

Але й цей етап не є остаточним, адже, як зауважує С. Франк, ми 
лише доходимо таким чином не до заперечення заперечення, а до 
ствердження абсолютного заперечення. Висновок, здавалось би, 

                                                           
8 Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии // 
Сочинения. – М., 1990. – С. 237. 
9 Там же. – С. 292. 
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свідчить про глухий кут: «<...> Оскільки заперечення є конституюю-
чим принципом логічного або відстороненого пізнання, воно і у своїй 
потенційованій формі, саме як заперечення самого заперечення, не-
придатне для осягання надлогічного, трансраціонального як тако-
го»10. Виявилось, що Незбагненне в якості абсолютного буття було 
сприйнято тільки як не-відносне, і що «поняття абсолютного – або 
абсолютне як „усвідомлене”, осягнуте в понятті – суперечить самій 
сутності абсолютного». 

Вихід з цього circulus vitiosus, на думку С. Франка, полягає не в 
помноженні логічних заперечень, що досягається їх логічним синте-
зом (геґелівським aufheben), а у поверненні до першого етапу і пере-
осмисленні його як етапу сходження до металогіки буття. Коло має 
бути розірваним за допомогою надлогічного зусилля, а саме – «подо-
ланням відчуженості поняття, виходом до справжньої конкретності». 

На цьому, третьому етапі шляхом з’ясування обмеженості суто 
логічного сенсу заперечення заперечення стає можливим дійсне по-
долання заперечення через узріння в ньому позитивного змісту – а 
саме, моменту зв’язку різного. Онтологічний сенс заперечення поля-
гає у розрізненні, тобто воно означає «узріння розрізнення, диферен-
ційованості буття як його позитивної онтологічної структури», і в 
цьому сенсі «заперечувальне відношення» і «те, що заперечується» 
насправді не можуть бути відкинуті як щось хибне, адже постають в 
якості «правомірної неусуваної реальності». Так від формально-
логічної тріади Франк переходить до тріадичної логіки самого буття 
(у Ніколая Кузанського – це тріада єдності, рівності і зв’язку, яка 
постає аналогією Трійці), основним принципом якої є принцип ан-
тиномістичного монодуалізму. Згідно цьому визначальному прин-
ципу франківської металогіки, «ми усюди стоїмо перед тим співвід-
ношенням, що логічно розділене, засноване на взаємному запере-
ченні разом з тим внутрішньо злито, пронизує один одне – що одне 
не є інше і разом з тим і є це інше, і тільки з ним, у ньому і через нього 
є тим, що воно насправді є у своїй останній глибині і повноті»11. 

Основну перевагу металогіки вченого незнання С. Франк вбачає у 
досягненні за допомогою знання царини «невідання», тобто сфери, 
що випереджає поняття. Він звертає увагу на те, що користуватись 
поняттями не завжди означає спиратись на них. У теорії числа і в 
метафізиці можливо використання понять як знарядь сходження до 
змісту, який логічно їх випереджає – і лише завдяки тому, що за до-

                                                           
10 Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. – 
С. 296. 
11 Там же. – С. 315. 
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помогою системи понять досягається ця сфера, «стає можливим віль-
не від порочного кола філософське знання взагалі»12. Звернемо увагу 
на те, що подолання межі трансцендентного, досягнення сфери ірра-
ціонального мислиться С. Франком виключно на шляху раціонально-
логічного дискурсу, який має бути подоланий зсередини, а не ззовні, 
простим відкиданням та заміною якоюсь іншою структурою мислення. 

Незбагненне є реальністю, що сама себе відкриває. Ми усвідом-
люємо самих себе лише як самоодкровення буття в нас. Таким чином, 
світ предметний (зі сферою ідей) і світ самосвідомості разом виника-
ють із певного загального першоджерела. Тим самим утверджується 
метафізичний монізм буття, в якому збігаються протилежності. Філо-
софії всеєдності, зокрема й системі С. Франка, часто закидається схи-
льність до пантеїзму. Сам С. Франк характеризував свою систему як 
релігійний панентеїзм, «для якого Бог не тільки трансцендентен 
своєму творінню, але одночасно і іманентно присутній у ньому, як 
Його вічна основа і животворче начало»13. 

Відмінність панентеїзму від пантеїзму, між іншим, полягає саме в 
тому, що панентеїзм сприймає Бога як таку первинну реальність, яка, 
хоча й наповнює собою світ, надаючи йому життя, сама залишається 
поза його законами, у тому числі – поза логічними законами тотож-
ності і виключеного третього. Це металогічна реальність, яка згортає 
у себе все, у тому числі і протилежності, що робить Божество принци-
пово відмінним від світу – але не протилежним йому у звичайному 
розумінні формальної логіки. Підхід до співвідношення Бога і світу з 
точки зору їх металогічної несхожості дозволяє подолати слабкості 
як спрощенно-трансцендентного, так и спрощенно-пантеїстичного 
підходів, які не можуть вийти за межі раціонально-логічного розу-
міння Божества. Зрештою, С. Франк прямо говорить про несостояте-
льности філософських теорій «еманації» і панентеїзму, який «перед-
бачає сутнісну тотожність між Богом і світом», і про вищу правду 
релігійної ідеї «творення» світу 14.  

С. Франк вирізняє три види знання, що розуміються як типи 
суб’єкт-об’єктного відношення. Перший тип – предметне знання, 

                                                           
12 Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлечённого знания. – 
С. 289. 
13 Франк С. Л. Свет во тьме: Опыт христианской этики и социальной философии. – 
Париж: YMCA-Press, 1949. – С. 15. У сучасному перевиданні цієї праці, на жаль 
зроблена змістовна помилка – замість «панентеїзму» стоїть «пантеїзм» (див.: 
Франк С. Л. Свет во тьме: Опыт христианской этики и социальной философии. – 
М.: Факториал, 1998. – С. 20). 
14 Див.: Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию рели-
гии. – С. 518. 
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котре досягається емпірично-раціональним шляхом, тобто логічним 
осмисленням чуттєвого досвіду. У цій сфері існує чіткий розподіл 
суб’єкта і об’єкта, точніше – чітке, стримуюче будь-яке невиразне 
сприйняття їх внутрішньої єдності, усвідомлення цього розподілу. Це 
сфера дискурсивного, раціонально-логічного знання, обтяженого (і 
справедливо) усіма сумнівами і запитуваннями відносно природи іс-
тини, адекватності відображення, існування річі-у-собі тощо, і у своїй 
сфері не здатного розсіяти ці сумніви остаточно. Все це, звичайно, не 
ставить під сумнів відносну цінність цього типу знання – але лише за 
умови його включеності до більш широкого інтегрованого комплексу. 

Другий тип – це інтуїція, інтелектуальна або творча, як безпосе-
реднє проникнення в об’єкт, схоплення об’єкта в цілому, в його жит-
тєвій єдності (не важливо, йдеться про живу особистість, про худож-
ній твір або про якийсь мертвий на перший погляд комплекс чи 
об’єкт, котрий у своїй цілісності все одно являє собою єдність, що під-
носиться над сумою своїх елементів). Інтуїція у С. Франка виявляється 
більш близькою традиційному розумінню цього явища, ніж у М. Лос-
ського – саме своїм короткочасним, скороминущим характером. Це 
певне екстатичне – і тому скоріше несвідоме, ніж усвідомлене, скорі-
ше залежне від об’єкта, ніж від суб’єкта поєднання суб’єкта та об’єкта 
– поєднання лише на певну коротку мить, в якій відкривається істина 
у всій своїй очевидності. По суті, тільки така інтуїція може бути під-
ставою будь-якого предметного пізнання – як наукового, так і філо-
софського (оскільки філософія є раціональним осягненням буття), і 
будь-які наука і філософія свідомо або несвідомо виходять з цього 
інтуїтивного бачення. Щоправда, науці простіше його мовби ігнору-
вати – вона залишається у сфері часткового предметного пізнання 
буття, яке не обов’язково в кожний момент ставити в залежність від 
загальної картини; в той час як філософія, ігноруючи свою інтуїтивну 
основу, втрачає будь-який ґрунт і предмет свого розгляду, обертаю-
чись на чистий позитивізм, тобто вже перестає бути філософією. 

Але поняття інтуїції у С. Франка є лише проміжним в усвідом-
ленні поняття живого знання. Теорію живого знання С. Франк зміс-
товно розгортає вже в «Предметі знання». Буття у своїй живій надча-
совості постає тут як єдність реальності та ідеальності, тобто єдність 
переживання і мислимості, тому воно може бути відкрите не відтво-
рюючому знанню-мисленню, яке все перетворює тільки на мислимий 
зміст, а лише безпосередньому живому знанню, як єдності мислення 
і переживання, як «мыслячому переживанню»15.  

                                                           
15 Франк С. Л. Предмет знания. Об основах и пределах отвлечённого знания. – 
С. 352. 
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Живе знання – це зовсім не знання в побутово-профанному зна-
ченні, тобто певна сукупність ідей, понять, навіть інтуїтивних осяянь, 
які має суб’єкт (не важливо, індивідуальний, колективний чи транс-
цендентальний) про певний об’єкт. Це не знання як певний ідеаль-
ний зміст думки (який, звичайно, може набувати певну матеріальну 
форму, але при цьому залишається ідеальним змістом). Наголос у 
цьому подвійному терміну робиться С. Франком на перший частині – 
це живе знання, живознання як життя, що само себе усвідомлює, 
точніше – споглядає (життя як індивідуальна надіндивідуальність). 
Це сама дійсність як вона сама собі відкривається. Так усвідомлене 
живе знання є ні що інше, як гносеологічний вираз для позначення 
абсолютної першореальності – не в розумінні поступки певної зовні-
шньо заданої теорії пізнання, а в розумінні схоплення реально існую-
чої модальності буття всеєдності. Інакше кажучи, поняття живого 
знання збігається у С. Франка з поняттям абсолютної реальності, яка 
як ідеально-реальна, тобто духовно-матеріальна всеєдність, єдність 
буття і свідомості, є тим первинним буттям, у якому немає розподілу 
на суб’єкт і об’єкт. Але цю відсутність розподілу не слід розуміти як у 
собі сущу злитність та недиференційованість. Абсолютна реальність, 
саме як абсолютна, містить у собі все – в тому числі і свідомість як 
виокремлену структуру, що рефлектує, – але одночасно її ж як вкорі-
нену у бутті, як буттєву основу, або буття, що само себе споглядає. 
Якщо свідомість людини є «оком Бога», якщо вона може відображати 
або пізнавати буття, тобто осягати істину, – то це все лише тому, що у 
своїй основі вона – ні, не ґрунтується на підсвідомості, цього замало, 
– вона буттєва, вкорінена у бутті, є самим буттям у модальності його 
самоосягання. Іншої основи істинності будь-якого розумного пізнан-
ня немає, як і іншого пояснення можливості пізнання. 

Живе знання, таким чином, – це не знання у вузькому сенсі цього 
слова, а той специфічний спосіб існування абсолютної реальності, 
який притаманний тільки їй, і який досягає стадії свідомої самореф-
лексії лише в людині, тим самим не лише вказуючи людині шлях до 
істини і знання взагалі, а й даруючи їй життя як таке. 

Антропологічне вчення Семена Франка розвивалось під впливом 
первинної філософської інтуїції, в якій йому відкрилась очевидність 
духовної реальності, котра не може бути редукована ані до фізичних, 
ані до психічних явищ. Критикуючи, з одного боку, матеріалістичний 
натуралізм, а з іншого – психологізм, якій під впливом емпіричної 
психології кінця ХІХ ст., власне, також набував натуралістичного за-
барвлення, оскільки відкидав будь-яку метафізику людської душі, – 
російський філософ послідовно формував уявлення про особливу ре-
альність людської особистості, яка не може бути зведена ані до чистої 
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свідомості, ані до сукупності біологічного та соціального. С. Франк 
ставить антропологічне питання як питання філософської психології 
– питання про людську душу як конкретну єдність, що пізнається ме-
тодом самопізнання. Людина є абсолютною реальністю й одночасно 
не є абсолютною реальністю, адже є тільки її часткою, але саме такою, 
яка може усвідомлювати себе як частину абсолютної реальності. Че-
рез комплекс тіла, душі та духу людини проходять ті самі зв’язки та 
протилежності трансцендентного та іманентного, реального та ідеа-
льного, об’єктивного та суб’єктивного, вічного та тимчасового тощо, 
які стають саморозкриттям всеєдності в конкретному бутті, або бут-
тям, яке само себе переживає. При цьому людина не виступає як про-
стий ретранслятор життя всеєдності, як пасивне знаряддя її самоза-
доволення (С. Франку часто закидали подібне «розчинення» людини 
у всеєдності); кожна людина є конкретною індивідуальністю, і в цій 
якості саме й виступає як співтворець того нескінченного творіння, 
яким є буття всеєдності.  

У своєму проекті відновлення філософської психології як науки 
про душу С. Франк виходить з необхідності повернення душі як осно-
вного предмету знання і робить душевне життя у всіх його проявах, 
як вони відкриваються безпосередньому феноменологічному спогля-
данню, основним предметом дослідження у своїй другій великій пра-
ці «Душа людини». Тримаючи ці питання в колі зору на протязі усьо-
го життя, в останній праці «Реальність і людина» він повертається до 
комплексної розробки цих проблем, намагаючись переосмислити всю 
систематичну побудову абсолютного реалізму через онтологію люд-
ського Я. Можна сказати, що так само, як «Незбагненне» було фран-
ківською відповіддю на «Буття і час» М. Гайдеґґера, так і «Реальність 
і людина» стала його відповіддю екзистенціалізму, або, як він сам 
зазначав, спробою «привести проблеми людської Existenz (тема „ек-
зистенційної філософії”) до синтезу з істинною метафізикою, з 
philosophia perennis (що для мене означає: християнський плато-
нізм)»16. 

Виразною прикметою антропології С. Франка є те, що виходячи 
із загальнохристиянського вчення про подвійну – духовно-тілесну – 
природу людини, він не роздмухує протилежність між цими начала-
ми, не впадає у різкий дуалізм душі і тіла, який часто-густо набував у 
християнській філософсько-богословській думці диз’юнктивно-аксіо-
логічного забарвлення (тілесне – зло, духовне – добро). Для С. Фран-
ка «природа особистості знаходить свій вияв як у психічному, так і у 
фізичному її житті, і кожне з них може „діяти” на інше лише тому, що 

                                                           
16 Див.: Буббайер Ф. С. Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа. – С. 249. 
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вони обидва разом співробітничають у здійсненні і втіленні потен-
ційної синтетичної єдності особистості»17.  

У складі конкретного душевного життя людини С. Франк знахо-
дить і робить предметом дослідження три основних стани: стан чис-
того душевного життя, стан самосвідомості і предметної свідомості і 
стан духовного життя. Перший стан – чисте душевне життя – «є пе-
ребування в безформній спільності душевної стихії; тут немає ані 
суб’єкта, ані об’єкта у власному сенсі, немає різниці між „я” і „не-я”»18. 
Душевна стихія фактично співпадає у С. Франка зі сферою підсвідо-
мого. Це, так би мовити, душевне життя «у вузькому сенсі», в сенсі 
самого субстрату або кореня психічного життя. Це сама присутність 
переживання і відчуття, а не те, що переживається й відчувається. З 
іншого боку, ця присутність не співпадає з будь-яким процесом, пра-
гненням або діяльністю – вона є «жива, в собі суща повнота», а не 
якась порожня форма, увесь зміст якої не належить їй самій. Одноча-
сно це є «хаос чистої і універсальної потенційності», що співпадає за 
своїми характеристиками з універсальною потенційністю Незбагнен-
ного. Але душевне життя не обмежується потенційністю – воно пере-
ходить в актуальність свідомості «завдяки своєрідному процесу ди-
ференціації та інтеграції: шляхом виокремлення змісту предметної 
свідомості з душевного життя і утворення світу або центру, який йому 
протистоїть, у формі особистої самосвідомості індивідуально-одинич-
ного „я”»19. 

Предметна свідомість – «предметний мірок людини», як його 
називає С. Франк, – тобто сукупність змісту знання, є результатом 
діяльності вольового «я», інтенціональної активності, спрямованої на 
зовнішній об’єкт. Власне, у предметному знанні тільки й виникає 
опозиція суб’єкт-об’єкт. «Це є мовби царство окремішності і відособ-
леності, і при цьому в двох відношеннях: з одного боку, у формі різко-
го розподілу між „я” і „не-я”, внутрішнім і зовнішнім світом, 
суб’єктивною і об’єктивною стороною буття, – і, з іншого боку, у фор-
мі такої ж різкої відособленості одиничних індивідуальних свідомос-
тей або різних „я”. Таким є середній і пануючий стан нашого конкре-
тного душевного життя»20. 

Разом з тим, вже в самій силі інтенціональності Франк убачає пе-
вну висхідну єдність душевного життя і знання. З одного боку, світ 

                                                           
17 Франк С. Л. О природе душевной жизни // Франк С. Л. По ту сторону правого и 
левого: Сб. статей / Под ред. В. С. Франка. – Paris, 1972. – С. 236. 
18 Франк С. Л. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. – 
С. 178. 
19 Там само. – С. 178–179. 
20 Там само. – С. 179. 
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людського знання визначений суб’єктивно, формуючою силою душе-
вного життя, і тому тільки утворює певну суб’єктивну, ірраціонально-
душевну єдність, яка формує знання в обмежене суб’єктивне ціле, 
необхідне для завдань практичного життя. З іншого боку, душа як 
начало дієвості і життя керує знанням саме в силу того, що вона за 
своєю сутністю є потенцією знання, мовби внутрішньо спорідненою 
началу знання і злитою з ним у своєму найглибшому корені.  

З особливою ясністю ця якість душевного життя вбачається в йо-
го третьому стані – житті духу. За С. Франком, який уявляв душевне 
життя у вигляді перевернутого конусу, центром духовного життя осо-
бистості є звернута вглибину вершина цього конусу, яка пов’язана 
центральною віссю вольового начала із поверхнею душевно-соматич-
ної стихії, і одночасно – виходить в об’єктивну сферу надіндивідуаль-
ного духу, в абсолютну надчуттєву всеєдність. Своєрідна «синтетич-
ність» (у геґелівському розумінні) цього третього стану полягає в то-
му, що тут у новій формі, на новому рівні відтворюється первинна 
суб’єкт-об’єктна єдність висхідного стану душевного розвитку. Разом 
з подоланням протилежності між суб’єктом і об’єктом, «я» і «не-я», 
внутрішнім і зовнішнім буттям, на цьому рівні долається й протиле-
жність між різними «я», – точніше, оскільки для С. Франка взагалі 
характерно означення моменту «зняття» як металогічного процесу, 
мова йде про «суттєву відозміну», перехід від відчуття роздільності та 
відокремленості до усвідомлення та переживання вищої, докорінної 
єдності і множинності. Переживаючи єдність з абсолютним буттям, а 
також зі всіма іншими «я», наше «я» у стані духовного буття відчуває 
себе «лише частковим випромінюванням абсолютної єдності життя і 
духу», проте саме відчуває, знаходить, а не втрачає. «Не втрачаючи 
ані індивідуальності самосвідомості, ані об’єктивності і виразливості 
предметної свідомості, а, навпаки, поглиблюючи і те і інше, наша ду-
ша знає разом з тим і ту єдину в собі глибину, в якій вкорінене і те, і 
інше. Усе справді творче, об’єктивне і одночасно оригінально-
індивідуальне в нас є проявом усвідомлення цієї глибини і її безпосе-
редньої присутності в нас»21. 

Таким чином, прояснення трискладової структури душевного 
життя дозволяє С. Франку намітити не тільки підґрунтя єдності 
суб’єкт-об’єктного відношення, але й побачити єдину реальну опору 
індивідуальності і творчості в тій потенційності і трансфінітності аб-
солютного буття, завдяки якій кожний відрізок, кожна частина реа-
льності є завжди «чимось більшим і іншим, ніж усе, що воно мовби у 

                                                           
21 Франк С. Л. Душа человека. Опыт введения в философскую психологию. – 
С. 179. 



Г. Є. Аляєв 

 

 

190 

готовому, закінченому вигляді вже є»22. Не первинний хаос 
Ungrund, як у М. Бердяєва – ця основа, яка позбавляє підґрунтя, – а 
саме реальність, металогічна єдність буття розглядається С. Франком 
як вічне джерело свободи, що дозволяє йому розвинути своєрідну 
концепцію людини і світу, яку можна назвати персоналізмом всеєд-
ності. Онтологізм цієї концепції не є метафізичний (в дурному розу-
міння цього слова) субстанціоналізм, – навпаки, він характеризується 
внутрішнім динамізмом і феноменологічною невичерпністю. «Само 
буття світу, – стверджує філософ, – є ні чим іншим, як його творін-
ням, що продовжується»23. 

С. Франк багато уваги приділив усвідомленню моменту соборнос-
ті у природі людини. Розгортаючи діалектику «я» і «ми», він ствер-
джує, що категорія «ми» первинна – але не більш і не менш, ніж «я». 
«Я» не існує до зустрічі з «ти» – явище зустрічі з «ти» саме і є тим 
місцем, у якому вперше у власному сенсі виникає саме «я». Буття 
«ми» має тенденцію відчужуватися від світу «я», вростати у предмет-
ний світ, виступати як зовнішня, сама по собі існуюча реальність. 
Оречевлення «ми» з’єднує раціональне й ірраціональне, тому воно 
трансраціонально. Це є соборність, що лежить в основі будь-якого 
об’єднання людей. Соборне ціле, частиною якого почуває себе особи-
стість, саме є живою особистістю, єдиним збірним організмом Бого-
людства, єдиною вічною всесвітньою Людиною. 

Відношення «я» – «ти» зрештою визнається С. Франком як сутні-
сний момент становлення особистості: «я» є результатом прояву в 
людській душі іншого «я», яке і формує наше «я». Проте особистість 
не зникає в цьому відношенні, а дійсно стає в ньому, знаходить себе і 
своє справжнє підґрунтя – трансцендує назовні, доповнюючи цим 
актом акт трансцендування всередину, до першовитоків свого духу. 
Особистість залишається укоріненою не у відношенні, а в бутті – у 
неосяжній металогічній реальності, яка живить її як материнське ло-
но, яка, власне, є первинною відносно зв’язків, що виникають між 
особистостями. Ця реальність позначає і зв’язок особистості з Богом. 
У контексті філософії «я» – «ти» С. Франком проводиться розрізнен-
ня Бога і Божества. Бог – форма виявлення або відкриття того, що ми 
розуміємо під Божеством. Божество відкривається як «ти» – і як «ти» 
є Богом. Отже, неможливо мислити Божество поза й незалежно від 
Його ставлення до мене. Бог є не тільки Бог, і більше нічого, а є за 
своєю суттю Бог і «я». Так само, як людяність у людині є не суто люд-
                                                           
22 Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. – 
С. 243. 
23 Франк С. Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия // 
Франк С. Л. Реальность и человек. – М., 1997. – С. 420 
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ською, а боголюдською її сутністю, так і Бог є істинний Бог саме як 
Боголюдина. 

Паралельно М. Шелеру С. Франк удається до розробки філософ-
ської антропології, однією із ключових тем якої стає вчення про сим-
патію і любов. Коротко його можна сформулювати в п’яти основних 
позиціях. По-перше, любов виступає як шлях трансцендування, ви-
ходу особистості за межі своєї замкненості й можливість приєднатись 
до іншого, яку утворює належність кожної особистості до єдиної аб-
солютної духовної реальності. По-друге, любов розглядається як ін-
тенція на духовну серцевину іншої особистості, яка є разом із тим її 
головною цінністю. Любов – це «безпосереднє сприйняття абсолют-
ної цінності любимого», – пише С. Франк 24. По-третє, любов є слу-
жінням – «щастям служіння іншому», яке осмислює для нас, між ін-
шим, і всі страждання і хвилювання, які спричиняє нам це служіння. 
По-четверте, будь-яка любов є формою релігійної любові, а у своєму 
абсолютному ідеалі вона «переступає межі емпіричного світу і повер-
тає нас у лоно нескінченності». Нарешті, по-п’яте, любов виступає 
матеріальним обґрунтуванням практичної позиції людини у світі, 
суспільстві, тією силою, яка долає розбіжність між «своїми» і «чужи-
ми», «другом» і «ворогом». Ця метафізична позиція багато в чому 
визначала і політичні погляди С. Франка. 

Онтологічне обґрунтування антропології дозволяє філософу уни-
кнути небезпеки імперсоналізму, одночасно не переходячи й меж 
зайвого персоналізму. «Мотиви імперсоналізму» у С. Франка, безпе-
речно, є, але філософ їх переборює, знаходячи нові риси системи все-
єдності, з якої, власне, ці мотиви й випливають. Філософія С. Франка 
містить яскраві риси містичного реалізму, розгорненого в раціона-
льну філософську систему, при цьому в деяких своїх компонентах, – 
зокрема, в антропології, як персоналізм всеєдності, – ця система уяв-
ляється більш послідовною, аніж, наприклад, система Вол. Соловйова. 

С. Франк розробляє оригінальну метафізику суспільства. Його 
побудова онтології суспільно-історичного буття ґрунтується на пер-
винній інтуїції про те, що це є духовне буття, підпорядковане віч-
ним й універсальним законам людського життя. Суспільне буття за 
своєю природою виходить за межі антитез «матеріальне – психічне» і 
«суб’єктивне – об’єктивне», оскільки належить до сфери духу. Наслі-
дуючи Вол. Соловйова з його ідеєю суспільства як певного духовного 
організму, С. Франк протистоїть тут М. Бердяєву, для якого суспільне 
явище є не ідеєю і не духом, а об’єктивацією ідеї та духу, тому суспі-

                                                           
24 Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию // 
Франк С. Л. Духовные основы общества. – М., 1992. – С. 317. 
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льні відносини уявляються реальностями, що знаходяться поза лю-
дьми і над людьми. Специфіку духовного життя Франк убачає в тому, 
що тут об’єктивна, надіндивідуальна реальність дана людині не у фо-
рмі предметної дійсності як об’єкт, що протистоїть «суб’єкту», а у фо-
рмі реальності, яка присутня в самій людині. Неодноразово звертаю-
чись з метою ілюстрації цієї єдності до відомого із християнської лі-
тератури образу дерева та листя, він пише: «Суспільство є, таким чи-
ном, справжньою цілісною реальністю, а не довільним об’єднанням 
окремих індивідів; більше того, воно є єдиною реальністю, в якій нам 
конкретно дана людина»25. 

Єдину реальність суспільного буття він розглядає як двоєдину, 
тобто вона має два шари – внутрішній та зовнішній. Внутрішній – це 
соборність, внутрішня духовно-містична єдність багатьох «я», спра-
вжня стихія «ми». Зовнішній – це суспільність, де «я», тобто особис-
тості, з’являються індивідуально та відокремлено. Подвійність суспі-
льства випливає з подвійності людської натури, а саме: з внутрішньо-
інтуїтивного та зовнішньо-тілесного ставлення людини до буття. 
Учення про подвійну, духовно-тілесну натуру людини дуже ретельно 
розроблено у християнській філософсько-богословській традиції. Але 
С. Франку належить чи не найбільш глибоке та обґрунтоване вчення 
про подвійний характер суспільства, який співвідноситься з відповід-
ною властивістю людини. 

На відміну від суспільності, соборність є, по-перше, органічною 
єдністю – це єдність не як зовнішній порядок, де влада цілого нормує 
та обмежує свободу окремих членів, а як свободне життя цілого та 
його частин, де єдність цілого та самостійність частин не конкурують 
одна з одною, а органічно взаємодіють. По-друге, соборна єдність 
становить життєвий зміст особистості як такої, тому остання не може 
безболісно відмовлятися від неї, – наприклад, від батьківщини чи від 
родини, – у той час як суто зовнішні, механічні об’єднання, які не за-
чіпають духовної натури особистості, а торкаються лише її матеріаль-
ної сутності, руйнуються значно легше. По-третє, соборна єдність сто-
сується тільки конкретного, індивідуального цілого – якоїсь родини, 
певного народу чи церкви, кінець кінцем – людства, хоча очевидно, 
що така вища й абсолютна форма соборності може бути усвідомлена 
лише не багатьма, у всякому разі вона не заперечує тих більш прос-
тих, доступних будь-якій людині форм, за допомогою яких, зрештою, 
здійснюється її життя. А тому принципи абстрактного гуманізму за-
лишаються відірваними від життя, якщо вони не спираються на ці 

                                                           
25 Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. – 
С. 53. 
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первинні форми єдності, а тим більше, коли вони протиставлені їм. 
Нарешті, по-четверте, соборна єдність має надчасовий характер, бо 
якщо механічна суспільність ураховує тільки живих, наявне у цей час 
населення, то соборність обіймає також і суспільну пам’ять, і суспіль-
не передбачення, вона є внутрішнім зв’язком сучасного покоління із 
предками та нащадками, вічне послання «і мертвим, і живим, і нена-
рожденним». 

Основними чинниками побудови суспільства, за С. Франком, є 
сили свободи, солідарності та служіння. З метафізики суспільства, 
розгорнутої як діалектика соборності і суспільності, випливає, що під-
ґрунтям будь-якої суспільності є начало солідарності, тобто живий 
особистий зв’язок, приналежність окремих людей одночасно до єди-
ного «ми». Первинна, внутрішня єдність людей є основою будь-якого 
спілкування між ними, в тому числі й такого зовні холодного, як по-
літичні відносини. Це дозволяє у будь-яких політичних бійках, у кла-
совій боротьбі, у міжнародних війнах тощо, бачити начало солідарно-
сті як принципу, що формує суспільний зв’язок між людьми, навіть 
таким, протиприродним чином. У тому, що війни зрештою закінчу-
ються, у пошуках принципів міжнародного права та класового спів-
робітництва виявляє себе усвідомлення цієї солідарності, якої не мо-
жна позбутися. У розпал війни філософ навіть пише про те, що для 
внутрішньо вільної християнської свідомості «„суспільство” і „держа-
ва” за великим рахунком є чимось на кшталт великої сім’ї людини і в 
принципі нічим не відрізняється від сім’ї в буквальному смислі»26, – 
отже, з точки зору моральної свідомості розбіжність між публічним і 
приватним життям взагалі несуттєва. У зв’язку з цим С. Франк засу-
джує надмірну централізацію, гіпертрофований державницький 
централізм, який знищує ці природні прояви суспільного життя.  

З метафізики особистості випливає інше фундаментальне начало 
суспільно-політичного буття – начало свободи. Свободу С. Франк 
вважає єдиним рушієм суспільного життя, порівняно з яким решта 
акторів є лише передавальним механізмом. Тільки людина здатна 
втілювати в життя творчу волю, в той час як суспільні інституції 
сприяють або, навпаки, перешкоджають цьому. «Найсуворіша війсь-
кова і державна дисципліна може тільки регулювати і спрямовувати 
суспільну єдність, а не створювати її: її створює свобідна воля до по-
двигу воїна і громадянина»27. Тому позбавлення людини цієї волі, 
тобто деспотизм, є шляхом до загибелі суспільства.  
                                                           
26 Франк С. Л. Свет во тьме: Опыт христианской этики и социальной философии. – 
Париж, 1949. – С. 164. 
27 Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. – 
С. 115. 
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Якщо у віднесенні до змінюваності суспільства свобода є пріори-
тетним імплікатором, то метафізично начала солідарності і свободи 
виявляються однаково первинними і в цій первинності глибоко по-
єднаними, як нерозривно поєднані суспільство і людина. Але експлі-
цитно ці начала з’являються як протилежні, що відбивається у про-
тилежності цінностей суспільства і особистості. Суто політичні спроби 
розв’язати цю протилежність шляхом надання переваги тій чи інший 
системі цінностей створюють коловорот недосконалих політичних 
форм, що коливаються між деспотизмом і анархією. Російський філо-
соф бачить вихід у третьому началі, яке поглинає обидва перших – у 
началі служіння, тобто утвердження всього людського життя, як осо-
бистого, так і суспільного, в єдності з вищою, надлюдською, Божою 
волею. Першу заповідь – «люби Господа Бога свого всім серцем сво-
їм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою» (Мт. 22, 37), – він 
вважає основою не лише суто релігійного життя та релігійної свідо-
мості людини, а й суспільно-політичного існування людства. Служін-
ня Богові є, таким чином, джерелом будь-якої суспільності й тільки 
воно може зробити міцним будь-яке політичне утворення.  

Саме тому С. Франк вважає єдиним «природженим і не-
від’ємним» правом людини право вимагати, щоб їй було надано мо-
жливість виконати її обов’язок, а саме – обов’язок перед Богом, 
обов’язок служіння правді. З іншого боку, будь-яке право суспільства, 
держави, влади стосовно окремої людини може бути обґрунтоване 
тільки їхнім обов’язком: «<...> Суспільство або держава може вимага-
ти від людини того, і тільки того, що необхідно, для того, щоб воно 
само могло виконувати свій обов’язок служіння правді»28. Основ-
ним висновком С. Франка можна вважати положення про те, що «на-
чало служіння є найбільш загальним виявом онтологічної сутності 
людини і саме тому є вищим нормативним началом суспільного жит-
тя»29. Це означає, що вкоріненість людської особистості в Божій реа-
льності робить її провідником Божої правди, і свою справжню свобо-
ду вона знаходить тільки в служінні цій правді. Будь-яка інша свобода 
– свобода без ґрунту, свобода заради свободи, з хибно зрозумілим 
обожнюванням людини, – така свобода спричиняє порушення онто-
логічних законів суспільного буття, руйнацію людської особистості.  

С. Франк, таким чином, розробляє релігійну версію природно-
правової теорії, а також виступає одним із найяскравіших у ХХ ст. 
критиків соціально-політичного утопізму і розвиває філософське об-
ґрунтування ідеології ліберального консерватизму. 
                                                           
28 Франк С. Л. Религиозные основы общественности // Путь. – 1925. – № 1. – С. 14. 
29 Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную философию. – 
С. 107. 
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У «Світлі в темряві» та інших пізніх працях С. Франк фактично 
наближається до сприйняття соловйовського ідеалу цілісного знання 
– ідеалу, в якому філософ не тільки має власну віру, але й вміє випра-
вдати її як знання. Філософія і релігія зрештою постають в єдності як 
дві форми одкровення Бога, але відрізняючись як загальне вічне і 
конкретно-позитивне одкровення, тобто різні за формою і мовою, 
архітектонікою і способом осягання. «Повнота істини полягає і тут у 
трансраціонально-антиномістичному синтезі, у вольному ширянні у 
сфері вищої єдності, що охоплює і пронизує це протиборство»30. Якщо 
філософія є загальним одкровенням, що осягається інтелектуальною 
інтуїцією, то релігія є конкретним одкровенням, що осягається вірою. 
Релігійний досвід людини – це безпосередній досвід одкровення жи-
вого Бога, який, за Паскалем, «відчутний для серця, а не для розуму». 

Віра є по суті дослідним знанням – знанням досвіду, тільки особ-
ливого: не матеріального і душевного, а духовного, ідеального. Оскі-
льки цей досвід у кожного свій, віра та істина, яка в ній відкривається, 
«у своїй власній суті багатолика, має особистісний відбиток, що не 
заважає їй бути єдиною»31. Можна сказати, що С. Франк виступає з 
позицій своєрідного плюралізму істини, – тільки мова йде не про 
тривіальні або наукові, а про вищі, ідеальні істини – істини віри. Релі-
гійна істина – як будь-яка духовна істина взагалі – поєднує спільність 
і загальнообов’язковість з індивідуальністю, або, точніше, з персона-
льністю. 

Наприкінці життя С. Франк мав особистий релігійний досвід – у 
містичному переживанні приєднання через власні страждання (довге 
вмирання від рака легенів) «не только ко страданиям Христа, а как 
ни дерзновенно сказать, к самой сущности Христа», він сказав: «Жи-
ву живым источником. Всё выраженное уже не то»32. Можна сказати, 
він прийшов до нього через розгортання філософської системи, – 
спочатку, здавалось би, більш раціоналістичної, ніж містичної. Навіть 
сама форма цього досвіду – точніше, форма сприйняття філософом 
Божого одкровення – відобразила персоналістично-онтологічний 
характер філософськи осягнутої істини. У березні 1950 р. С. Франк так 
формулює це у записнику: «Бог є для мене особисто-подібна, схожа зі 
мною істота і начало – найглибша, вічна, досконала сутність особис-

                                                           
30 Франк С. Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. – 
С. 481. 
31 Франк С. Л. С нами Бог. Три размышления // Франк С. Л. Духовные основы об-
щества. – М., 1992. – С. 219. 
32 Сборник памяти Семёна Людвиговича Франка / Под ред. протоиререя 
о. Василия Зеньковского. – Мюнхен, 1954. – С. 22, 23. 
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тості – і, разом з тим, найглибша першооснова будь-якого буття. І ре-
лігійна віра для мене – довіра до буття»33.  

С. Франка послідовно і до кінця життя доводив пріоритет вільної 
думки над догматами та церковною традицією. Проте, розробляючи 
систему релігійної філософії мислитель, разом з тим, приходить до 
переконання у неможливості філософського богослов’я або догмати-
чної філософії. Певною мірою він мов би повертається до ідеї «двох 
істин», але тільки в межах раціоналістичного світобачення. «Буття не 
однопланне, а багатопланне, і між різними планами є – для нашої 
думки – нездоланні провалля. Поєднати в одне логічне ціле фізику з 
етикою, або онтологію, як вона вимальовується для безпристрасної 
пізнавальної думки, з онтологією, що відповідає потребам серця 
(logіque du coeur Паскаля) абсолютно неможливо»34. 

Усвідомлення неможливості раціоналістичного богослов’я поєд-
нується з відчуттям необхідності нераціональної, навіть наївної віри. 
Характерно, що саме в Паскалі С. Франк шукає союзника своїй, як він 
іронічно зазначає, «подвійній бухгалтерії», тобто проповіді поєднан-
ня цілковитої незалежності релігійно-філософської думки з дитячо-
смиренною молитовною участю в традиційно-церковному релігійно-
му житті. Зрештою він визнає правоту Паскаля саме в його відчутті 
того глибокого провалля, яке існує між чистою думкою та сферою 
релігійного. 

Розуміння цієї ситуації «духовного скандалу», як він її називав, 
тобто розмежування філософської думки та релігійної віри, особливо 
відчутно у приватних листах філософа 40-х років. Певною мірою мо-
жна сказати, що він сповідується в них у власній невдачі досягти тієї 
єдності раціонального і містичного знання, яка була, власне, основ-
ним принципом його філософування, особливо у Незбагненному, а 
отже – майже готовий повторити за Аквінатом, що «все, написане 
мною досі, не більше, ніж солома», – власне, в одному з листів 
В. Ельяшевичу він і називає свої праці «другим сортом»35. У страж-
даннях та містичних озаріннях останніх місяців життя він і прийшов 
до такого покаяння, записавши у своєму щоденнику: «Філософія для 
мене вже застаріла»36. Проте кілька останніх років все ж таки пройш-
ли в «духовній спокусі останнього синтезу» між двома напрямками 
творчості, про які С. Франк писав, зокрема, у 1946 р. Бінсванґеру, – 

                                                           
33 Сборник памяти Семёна Людвиговича Франка. – С. 4. 
34 Франк С. Л. О невозможности философии. (Письмо к другу 13. VIII. 1944) // 
Франк С. Л. Русское мировоззрение. – СПб., 1996. – С. 94. 
35 Див.: Буббайер Ф. С. Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа. – С. 213. 
36 Див.: там само. – С. 253. 
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філософсько-систематичним, або умоглядним, і екзистенційно-
релігійним 37. 

Позиція С. Франка наприкінці життя – це позиція вільного релі-
гійного філософа, і одночасно – глибоко віруючої людини, при цьому 
віруючої церковно. «З одного боку, ми не тільки маємо право – ми 
зобов’язані цілком вільно, не дивлячись на текст писання, пап і собо-
ри, відгукуватись думкою і серцем на поклик Бога, спрямований без-
посередньо до кожного з нас. <...> А з іншого боку, ми не повинні за-
бувати, що всі, навіть кращі і наймудріші наші думки, все ж залиша-
ються суб’єктивними і однобічними, і, що в традиційній церковній 
вірі – плоді колективного сприйняття одкровення множиною вірую-
чих душ, у тому числі геніальних – незважаючи на всі протиріччя бі-
льше мудрості та істини, ніж в наших розірваних слабких думках. Так 
потрібно поєднувати вільне дерзання (тільки без претензій „объять 
необъятное”) з дитячим смиренням»38. 

Останні роки життя філософа позначені безумовним посиленням 
релігійного універсалізму. Він визнає істину не тільки різних напря-
мків християнства, але й інших релігій – мусульманства, буддизму, 
даосизму. «І Мойсей, й єврейські пророки, і Будда, и творець Упані-
шад, і Лаотце, і античні релігійні мудреці, і Магомет можуть і повинні 
бути нашими вчителями – саме в тому, в чому вони адекватно висло-
вили справжню правду, голос Божий»39. Визнання істинності однієї 
релігії не заперечує відносної істини інших – філософ абсолютного 
реалізму наголошує на відносності істини, а не хиби різних релігій. 
Митрополит Антоній Сурозький, котрий добре знав С. Франка в 
останні місяці його життя, розповідав, між іншим, що той був цілком 
церковною, православною людиною, але одночасно, в певному сенсі 
– універсальним християнином, відкритим й іншим релігіям, оскіль-
ки бачив глибинну правду і протестантизму, і католицизму 40. 

Релігійний універсалізм С. Франка не переходить, проте, в релі-
гійний індиферентизм. Згідно його концепції любові та християнства 
як релігії любові, любити можна не абстрактне людство або абстракт-
ну людину, а лише конкретну істоту у всій неповторній індивідуаль-
ності, – отже, християнська установка любові до людей може бути 
зрозумілою лише як установка любові до всіх людей у всій конкретно-

                                                           
37 Див.: Буббайер Ф. С. Л. Франк. Жизнь и творчество русского философа. – С. 251. 
38 Франк С. Л. О невозможности философии. (Письмо к другу 13. VIII. 1944). – 
С. 94–95. 
39 Франк С. Л. С нами Бог. Три размышления. – С. 228. 
40 Див.: Conversation with metropolitan Anthony. Prominent figures of the Russian 
migration. Part IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // 
http://www.sourozh.org/newslett/E348rtf 
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сті та одиничності кожної людини. Те ж саме вірно відносно націй і 
релігій. Любов до людства, в якому поглинаються національні розбі-
жності, в такій філософії має незрівнянно нижчу цінність відносно 
тієї «любовної широти духу, завдяки якій людина визнає, вшановує, 
любить всі народи у своєрідності кожного з них»; а релігійний інди-
ферентизм (або краще редукціонізм, який відкидає будь-які віроспо-
відні розбіжності як зайві, залишаючи віру в одного Бога у всій його 
абстрактності та нежиттєвості), відповідно, знецінюється перед «тим 
істинно-любовним сприйняттям конкретно-індивідуальних типів ре-
лігійної думки і життя, який, за великим завітом Христа: «Багато 
осель у домі Мого Отця» (Иоан, 14, 2), у своєрідності кожного з них 
бачить щось цінне, чого недостатньо іншим і що їх доповнює»41. Ця 
установка була не просто розумовим узагальненням, а особистим до-
свідом філософа. Він сам пережив обернення в іншу віру – і цей факт 
є свідченням духовної широти його особистості, відсутності конфе-
сійно-містечкової зашореності, проте ця подія була глибоко пережита 
ним як одна з найважливіших у житті.  

Отже, в релігійній філософії, варіант якої будував С. Франк, філо-
софія і релігія співпадають за своїм предметом, але вони різні за ме-
тодами, якими «опановують» цей предмет. Релігія спирається на без-
посередній досвід, саме життя, яке не опосередковується абстракт-
ною логікою, вона інтуїтивна та ірраціональна. Філософія, навпаки, 
активно користується логікою, вона все ж таки є пізнанням життя, а 
не самим життям. Релігія передбачає незбагненність Бога, філософія 
ж намагається його осягнути. Релігія усвідомлює Бога як живу особи-
стість, для філософії це практично неможливо. 

Втім, С. Франк не зводить філософію до раціонально-логічного 
мислення, навіть у його абсолютному, гегелівському розумінні. Філо-
софія тим і відрізняється від окремих наук, що вона є не стільки логі-
чною аргументацією, скільки узрінням і описом картини буття в ці-
лому. А це можливо лише тоді, коли в її основі знаходиться релігійна 
інтуїція. Релігійне почуття таїни та глибини буття є першою і необ-
хідною умовою розвитку філософії. Таким чином, співпадаючи за 
своїм предметом та маючи єдиний виток свого розвитку, релігія і 
філософія відрізняються за кінцевими формами свого існування і за 
тим змістом, який вони мають. Релігія є пізнанням Бога і життям у 
спілкуванні з Богом. Філософія є пізнанням Бога, але разом з тим (а 
іноді і в першу чергу) – пізнанням світу і життя. Філософія привно-
сить закінченість і цілісність у світосприйняття людини та її розумін-
ня життя, яке має, власне, релігійну основу; вона є необхідним 

                                                           
41 Франк С. Л. С нами Бог. Три размышления. – С. 321. 
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зв’язком між знанням вищого і нижчого. Але вона не може замінити 
релігію – так само, як «жодна теорія сонця не замінить мені його 
променя» (С. Булгаков). Доторкання до абсолютного переводить хо-
лодний логічний аналіз у тремтливість релігійного сприйняття як 
єдності страху і любові, проте металогічний підхід до самої логіки до-
зволяє не втратити отримані надбання, а лише збагатити їх так само, 
як і поглибити релігійне почуття за допомогою раціонального прони-
кнення у надраціональне. 

Втім, омріяний останній синтез, вочевидь, так і не вдався 
С. Франку – проте, чи під силу він людині взагалі? Пошуки «першої 
філософії» призвели його до усвідомлення істини, що шукати потріб-
но не «філософію», а «мудрість», «правду ума і серця». Зрештою, це 
не означало суцільної девальвації ним своєї філософської творчості, 
яка завжди мала на меті нову онтологію знання і віри, – це лише 
означало справжню християнську покірливість у визнанні власної 
неспроможності перед обличчям всемогутнього Творця. Підсумком 
цього шляху стали слова Соломона, накреслені на могилі філософа у 
Хендоні, біля Лондону: «Премудрость возлюбих и поисках от юности 
моей. Познав же, яко не инако одержу, аще не Господь даст, приидох 
ко Господу» (Прем. 8, 2, 21). 



Б. В. Емельянов 

Т Е О Д И Ц Е Я  И  А Н Т Р О П О Д И Ц Е Я   

П А В Л А  Ф Л О Р Е Н С К О Г О  

Русская философия XX века дала немало выдающихся мыслите-
лей. Однако на общем фоне высокого потенциала русской мысли Се-
ребряного века особое место занимает П. А. Флоренский (1882–1937) 
– философ, глубочайший психолог, богослов и математик, искусство-
вед и химик, поэт и технолог, инженер и историк, филолог-полиглот 
и знаток моды и т. д., – он обнаруживал «сверхчеловеческую эруди-
цию»1. В нём особенно ярко воплотилась исконная черта русских фи-
лософов – утверждать себя через явления жизни, через дела. 
П. А. Флоренского сравнивали с Б. Паскалем, называли Леонардо да 
Винчи XX века, подчеркивая тем самым общечеловеческую ценность 
его творчества. 

Павел Александрович Флоренский родился 9 (21) января 1882 
года в местечке Евлах Елизаветпольской губернии (ныне Азербай-
джан) в семье инженера-путейца Александра Ивановича Флоренско-
го. Его мать – Ольга Павловна – принадлежала к древнему армян-
скому роду. Детство его прошло в Тифлисе и Батуми. В 1900 году он с 
золотой медалью закончил Тифлисскую гимназию и поступил на фи-
зико-математический факультет Московского университета. В уни-
верситетские годы П. Флоренский специализировался по математике 
и одновременно посещал лекции философов С. Н. Трубецкого и 
Л. М. Лопатина. Его выпускное кандидатское сочинение «Об особен-
ностях плоских кривых, как местах нарушения прерывности» было 
высоко оценено математиком Н. Е. Жуковским, по предложению ко-
торого П. Флоренского хотели оставить на кафедре. Однако он откло-
нил это предложение и поступил в Московскую Духовную академию. 

                                                           
1 Лосский Н. Преемники Вл. Соловьёва // Путь. – 1926. – № 3. – С. 17. 
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«В академии он занимался дисциплинами, необходимыми ему в 
выработке общего мировоззрения, – философскими, филологиче-
скими, археологическими, историей религии, и отчасти продолжал 
работы математические»2. Столь широкое поле интересов П. Флорен-
ского, студента Духовной академии, объяснялось возникшим у него 
замыслом книги «Столп и утверждение Истины». 

В 1905 году П. А. Флоренский вместе с друзьями – религиозными 
философами В. Ф. Эрном, И. Брихничевым и другими – создаёт 
«Христианское братство борьбы», задачей которого являлась борьба 
за коренное преобразование общества на основе социально-
религиозного перерождения. В начале 1906 года П. Флоренский вы-
ступает в защиту приговорённого к смерти лейтенанта Шмидта, за 
что на 3 месяца был посажен в Таганскую тюрьму. 

В 1908 году П. Флоренский успешно закончил Московскую Ду-
ховную академию и начал преподавать в ней историю философии. В 
1911 году он принимает сан священника, защищает магистерскую 
диссертацию «О Духовной Истине: Опыт православной теодицеи». 
После утверждения в звании магистра он получает должность экст-
раординарного профессора Московской Духовной академии, которую 
совмещает с должностью редактора журнала «Богословский вест-
ник», с которым сотрудничает до 1917 г. 

В 1914 году П. Флоренский публикует главный свой труд «Столп 
и утверждение Истины», написанный на основе магистерской дис-
сертации. Эта работа получает неоднозначную оценку в религиозных 
и философских кругах страны. Однако и сторонники, и противники 
П. Флоренского сходились во мнении, что книга учёного – выдаю-
щееся явление русской мысли. Вот как о ней писал ректор Москов-
ской Духовной академии епископ Феодор: «Как Теодицея, книга 
о. Павла может удовлетворить самый требовательный вкус, изо-
щрённый в философии и богословии. Раскрывается вся премирная 
глубина христианства, его необходимость для человека, освещается 
светом христианства и уясняется им высший смысл жизни и бытия 
мира и всё и частное, и основное в христианстве с необыкновенной 
ясностью выявляется в своём высшем смысле и единстве. Не знаю, 
есть ли на Западе что-либо подобное, но в русской литературе подоб-
ного опыта теодицеи нет, и в этом смысле книга о. Павла явление ис-
ключительное»3. 
                                                           
2 Флоренский П. А. Автореферат // Половинкин С. М. П. А. Флоренский: Логос 
против хаоса. – М., 1989. – С. 4–5. 
3 Феодор (Поздеевский), еп. [Рец. на:] Флоренский П., свящ. О духовной истине: 
Опыт православной Феодицеи («Столп и утверждение истины»). М., 1912 // Бого-
словский вестник. – 1914. – Т. 2. – № 5. – С. 180. 
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Противник П. А. Флоренского Е. Н. Трубецкой, отрицавший 
идею антиномичности разума, в докладе «Свет Фаворский и преоб-
ражение ума» отозвался о книге «Столп и утверждение Истины» сле-
дующим образом: «Может быть, во всей мировой литературе, кроме 
„Исповеди” бл. Августина, нет более яркого и мучительного изобра-
жения души, раздираемой грехом и сомнениями, нигде так ясно не 
выступает необходимость помощи Свыше для человеческого спасе-
ния, чем у о. Павла»4.  

После Октябрьской революции П. Флоренский некоторое время 
преподаёт физику и математику в Сергиевском институте народного 
образования. 

С 1918 г. П. Флоренский работает в основном в государственных 
учреждениях. В частности, работая в Комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой лавры (г. Загорск), он предла-
гает считать её памятником национальной культуры и создать там 
сеть культурно-просветительных учебных заведений. В 1920-х гг. 
Флоренский занимается инженерной деятельностью: работает заве-
дующим научно-технического отдела московского завода «Карбо-
лит»; много сил отдаёт электротехнике, являясь членом Центрально-
го электротехнического совета Главэнерго ВСНХ СССР (1924), заве-
дующим отделом материаловедения Государственного эксперимен-
тального электротехнического института (1925), а с 1930 года – по-
мощником директора института по научной работе (в эти годы он 
создаёт фундаментальный труд «Диэлектрики и их техническое при-
менение»), членом Комиссии по стандартизации при Совете труда и 
обороны (1932). Начиная с 1927 года в течение нескольких лет 
П. Флоренский редактирует многотомную «Техническую энциклопе-
дию», в которой публикует более 100 своих статей. Не прекращает он 
и лекции в Московской Духовной академии, некоторое время препо-
даёт во ВХУТЕМАСе. 

С 1928 года П. А. Флоренский подвергается репрессиям. В начале 
его высылают в Нижний Новгород. По ходатайству Е. П. Пешковой – 
председателя Всероссийского общества Красного Креста – его воз-
вращают в Москву. Но в 1933 году вновь арестовывают и, осудив на 10 
лет, ссылают в сибирский лагерь «Свободный», где он в течение года 
работает на Сковородинской мерзлотной научно-исследовательской 
станции. Правительство Чехословакии ходатайствовало об освобож-
дении П. Флоренского и переезде его на Запад, но правительство 
СССР отклонило эту просьбу. В 1934 г. он был отправлен в Соловец-

                                                           
4 Трубецкой Е. Свет Фаворский и преображение ума // Русская мысль. – М., 1914. – 
Год тридцать пятый, кн. V. – С. 25. 
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кий лагерь, где в лаборатории занимался вопросами добычи йода из 
водорослей. 8 декабря 1937 г. П. Флоренский был расстрелян. 

Своеобразие философских взглядов П. А. Флоренского состоит в 
том, что он, развивая «философию всеединства», делает акцент на 
богопознании; он не философизирует религию, а, наоборот, «конкре-
тизирует» философию положениями ортодоксального православия. 
Во вступительном слове перед защитой магистерской диссертации «О 
Духовной Истине» он говорил: «Довольно философствовали над ре-
лигией и о религии <...>. Надо философствовать в религии, окунув-
шись в её среду»5. 

Ещё будучи студентом Московской Духовной академии, 
П. А. Флоренский, осмысливая свой путь в христианском умозрении и 
православии, в письме к матери в марте 1904 г. писал: «Произвести 
синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с Цер-
ковью, но без каких-нибудь компромиссов, воспроизвести всё поло-
жительное учение Церкви и научно-философское мировоззрение 
вместе с искусством и т. д. – вот как мне представляется одна из бли-
жайших целей практической деятельности»6. Практически это озна-
чало осуществить два этапа исследований: 

1. Обоснование собственно веры, церковности, т. е. обретение 
Столпа и утверждение Истины. Этот этап он назвал теодицеей, его 
осмыслению посвящена главная книга «Столп и утверждение Исти-
ны: Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах».  

2. Развитие учения о мире и человеке. Этот этап П. Флоренский 
назвал антроподицеей, или собственно «конкретной метафизикой», 
и посвятил этим проблемам цикл работ (1918–22), которые вошли в 
его труд «У водоразделов мысли: Черты конкретной метафизики». 
«Конкретность» метафизики для философа – принципиальная пози-
ция, поскольку он был противником умозрительного философство-
вания и утверждал необходимость постоянной связи духовного и чув-
ственного, ноумена и феномена. Он был сторонником монотеистиче-
ского мировоззрения, в основе которого лежало конкретное отноше-
ние к миру, противоположное спиритуализму и отвлечённому идеа-
лизму. Сам он писал об этой стороне своего мировоззрения: «Свою 
жизненную задачу Флоренский понимает как продолжение путей к 
будущему цельному мировоззрению. В этом смысле он может быть 
назван философом. Но в противоположность установившимся в Но-
                                                           
5 Флоренский П. А. Разум и диалектика [Вступительное слово перед защитою на 
степень магистра книги «О Духовной Истине». М., 1912 г.] // Богословский вест-
ник. – 1914. – Т. 3. – № 9. – С. 95. 
6 Флоренский П. А. [Письмо к матери, март 1904] // Журнал Московской патриар-
хии. – 1981. – № 10. – С. 65. 
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вое время приёмам и задачам философского мышления, он отталки-
вается от отвлечённых построений и от исчерпывающей, по схемам, 
полноты проблем. В этом смысле его следует считать исследователем. 
Широкие перспективы у него всегда связаны с конкретными и 
вплотную поставленными обследованиями отдельных, иногда весьма 
специальных вопросов. Вследствие этого развиваемое им мировоз-
зрение строится контрапунктически, из некоторого числа тем миро-
понимания, тесно сплочённых особою диалектикою, но не поддаётся 
краткому систематическому изложению. Построение его – характера 
органического, а не логического, и отдельные формулировки не мо-
гут обособляться от конкретного материала»7.  

По мнению П. А. Флоренского, «конкретная метафизика» в ос-
новном связана с «философией культа» и менее всего – с социаль-
ными проблемами. Подводя жизненные итоги, философ писал в од-
ном из поздних писем: «Что я делал всю жизнь? – Рассматривал мир 
как целое, как единую картину и реальность, но в каждый данный 
момент, или точнее, на каждом этапе своей жизни, под определён-
ным углом зрения. Я просматривал мировые соотношения на разрезе 
мира по определённому направлению, в определённой плоскости и 
старался понять строение мира по этому, на данном этапе меня зани-
мавшему, признаку. Плоскости разреза менялись, но одна не отменя-
ла другой, а лишь обогащала. Отсюда непрестанная диалектичность 
мышления (смена плоскостей рассмотрения), при непрерывной уста-
новке на мир как целое»8. 

В философии П. А. Флоренского большинство исследователей 
выделяют три главных проблемы: антиномизм, софиология и фило-
софия культа, т. е. культурология. 

Антиномизм – центральная гносеологическая идея П. А. Фло-
ренского. Идея антиномичности – одна из древнейших идей челове-
чества. Она была сформулирована ещё Гераклитом, но только Кант 
оформил её в методологическую концепцию. П. А. Флоренский счи-
тает себя последователем учения Канта об антиномиях разума. Но, в 
отличие от немецкого философа, утверждавшего, что Бог, как вещь в 
себе, непознаваем и, следовательно, нельзя увидеть свет Фаворский 
божественной Истины, П. А. Флоренский стирает границы между 
сущностью и явлением, божественным и земным, предполагает воз-
можность богопознания, хотя и считает его антиномичным. «Есть два 
мира, и мир этот весь рассыпается в противоречиях, – если только 

                                                           
7 Флоренский П. А. Автореферат. – С. 5–6. 
8 Флоренский П. А. [Письма] // Журнал Московской патриархии. – 1982. – № 4. – 
С. 19. 
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не живёт силами того мира. В настроении – противо-чувствия, в во-
лении – противо-желания, в думах – противо-мыслия. Антиномии 
раскалывают всё наше существо, всю тварную жизнь. Всюду и всегда 
противоречия!»9. Противоречиями наполнен тварный мир, но их нет 
в «вековечном», Божественном мире. 

Особенно наглядно антиномичность проявляется в гносеологии: 
«Тезис и антитезис вместе образуют выражение истины. Другими 
словами, истина есть антиномия, и не может не быть таковою. Впро-
чем, она и не должна быть иною, ибо загодя можно утверждать, что 
познание истины требует духовной жизни и, следовательно, есть под-
виг. А подвиг рассудка есть вера, т. е. само-отрешение»10. 

Эти два положения об антиномичности мира и истины легли в 
основание гносеологии П. А. Флоренского. Есть мир сущего, непроти-
воречивой божественной Истины, и есть мир противоречивой чело-
веческой истины. Задача состоит в том, чтобы их соединить, приоб-
щить познание к Истине, к сущему. 

Человек обладает умом, имеющим два состояния: «рассудка» – 
это нижнее, в основном чувственное состояние, и «разума» – высшее 
состояние «полноты духа»11, способное понять мир в его целостности. 
Вступая на путь познания, рассудок запутывается в антиномиях, за-
ражается скепсисом и попадает в гносеологический тупик. Рассудок 
может только подвести к порогу Истины, поскольку он ограничен 
возможностями рациональной философии и формальной логики. 
Далее рассудок передает эстафету познания Bеpe, так как только она 
может вывести мысль из тупика абсолютного сомнения. Рассудку 
нужно отказаться от антиномичной раздробленности восприятия 
мира и перейти на новый, более высокий уровень его восприятия, на 
уровень пробабилизма – вероятного, непосредственного вглядыва-
ния в него. 

Пробабилизм – это тоже не окончательный уровень познания 
Истины. На этом уровне мы лишь описываем необходимые свойства 
Истины, но не даём ответа – существует ли она. П. А. Флоренский так 
определяет Истину: «единая сущность о трёх ипостасях», 
«троица единосущая и нераздельная»12. Все эти характеристики вер-
ны только при условии, что Истина существует. А чтобы убедиться в 
этом, требуется последний, третий уровень познания, когда знание 
приобретает сверхлогичное, цельное состояние, «границы веры и 
знания сливаются» и мир представляется единым. Это путь перехода 
                                                           
9 Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины (I). – М., 1990. – С. 483. 
10 Там же. – С. 147. 
11 См.: Флоренский П. А. Разум и диалектика. – С. 91–92. 
12 Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины (I). – С. 49, 51. 
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«из области понятий в сферу живого опыта»13, познания Истины 
религиозной и духовной практикой, верой. Таким образом, постиже-
ние всеединого осуществляется в три этапа: а) отказ от рассудка в 
пользу веры, б) понимание того, во что веришь, в) слияние знания и 
веры и образование нового разума, способного постичь Истину. Эти же 
три ступени уяснения религиозной веры как «столпа Истины» прошло 
человечество, что зафиксировано в знаменитых формулах Тертуллиа-
на («верую, ибо абсурдно»), Августина Блаженного («верую, чтобы по-
нять») и Ансельма Кентерберийского («понимаю, чтобы верить»). 

П. А. Флоренский, хотя и отдаёт приоритет в познании Истины 
вере, не упраздняет разум, поскольку считает, что и он участвует в 
богопознании. Но поскольку разум логичен и антиномичен, он по-
знаёт религиозный объект односторонне и, следовательно, неверно, 
принимая часто относительное за абсолютное. Разум аналитичен, его 
сфера – наука, вера – синтетична, поскольку воспринимает божест-
венную Истину как целое. «<...> То, что для ratio есть противоречие, и 
несомненное противоречие, – то на высшей ступени духовного по-
знания перестаёт быть противоречием; не воспринимается как про-
тиворечие, синтезируется, и тогда, в состоянии духовного просветле-
ния, противоречий нет»14. 

П. А. Флоренский, в отличие от ортодоксальных богословов, счи-
тает, что религиозные догматы также обладают антиномичностью. 
Ещё в своей магистерской диссертации «О Духовной Истине» он ут-
верждал, что если в догматическом положении нет антиномий, то 
оно, скорее, научное положение и ему нельзя верить. Только антино-
мичность открывает путь вере, которая и ведёт к Истине. 

Истина у Флоренского двуедина: она – антиномия, абсурд для 
чистого разума, и в то же время она – обладающее бытием сущее, 
безусловная реальность, абсолютный Разум, постичь который можно 
интуитивно. «Истина есть „сущее всеединое” <...>. Наше русское 
слово „истина” лингвистами сближается с глаголом „есть” (истина 
– естина). Так что „истина”, согласно русскому о ней разумению, 
закрепила в себе понятие абсолютной реальности <...>»15. Истина по-
стигается дискурсивно и интуитивно, она «интуиция-дискурсия», т. е. 
и существует и постигается: «Итак, если Истина есть, то она – реаль-
ная разумность и разумная реальность; она есть конечная бесконеч-
ность и бесконечная конечность, или, – выражусь математически, – 
актуальная бесконечность, – бесконечное, мыслимое как целокуп-

                                                           
13 Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины (I). – С. 63. 
14 Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины (II). – М., 1990. – С. 505. 
15 Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины (I). – С. 15. 



Теодицея и антроподицея Павла Флоренского 

 207 

ное Единство, как единый, в себе законченный Субъект»16. Это ут-
верждение приводит философа к выводу, что «Истина есть единая 
сущность о трёх ипостасях»17, она – Бог. Заканчивая первый том 
главной своей книги, П. А. Флоренский пишет: «Итак, снова вопро-
шая себя, что есть Столп и утверждение Истины, мы пробегаем мыс-
лию ряд ответов, данных здесь. Столп Истины – это Церковь, это 
достоверность, это духовный закон тождества, это подвиг, это 
Триипостасное Единство, это свет Фаворский, это Дух Святой, это 
целомудрие, это София, это Пречистая Дева, это дружба, это – паки 
Церковь»18. 

По мысли П. А. Флоренского, Истина в традициях философии 
всеединства должна быть представлена в единстве с Добром и Красо-
той. Он утверждает: «Истина, Добро и Красота – эта метафизиче-
ская триада есть не три разных начала, а одно. Это – одна и та же ду-
ховная жизнь, но под разными углами зрения рассматриваемая. Ду-
ховная жизнь, как из Я исходящая, в Я своё средоточие имеющая – 
есть Истина, Воспринимаемая как непосредственное действие друго-
го – она есть Добро. Предметно же созерцаемая третьим, как вовне 
лучащаяся – Красота»19. Наконец, триединая истина, по Флоренско-
му, есть любовь: «Явленная истина есть любовь. Осуществлённая лю-
бовь есть красота. Сама любовь моя есть действие Бога во мне и меня 
в Боге; это со-действование – начало моего приобщения жизни и бы-
тию Божественным, т. е. любви существенной, ибо безусловная ис-
тинность Бога именно в любви раскрывает себя»20. 

Здесь Флоренский намечает переход к проблемам софиологии, 
поскольку связь Истины, Любви и Софии для него очевидна. 

Философ размышляет следующим образом. Всякая тварь наде-
лена любовью к Творцу. При этом любовь понимается достаточно 
широко: она связывает всё существующее (идеи-монады-личности) 
не только с Богом, но и между собой, В результате образуется «един-
ство в любви». Любовь активна, она не «факт», но «акт». А поскольку 
Любовь принадлежит не только тварному миру, но и божественному, 
она наделяет образованное ею «единство в любви» ипостасной при-
родой, превращая его в совершенную Личность, или Софию. Таким 
образом, София имеет ещё одну характеристику – она совершенное 
единство множества, или, по Флоренскому, «нумерическое тождест-
во», образованное Любовью. Ею образуется и сохраняется всеединство. 
                                                           
16 Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины (I). – С. 43. 
17 Там же. – С. 49. 
18 Там же. – С. 489. 
19 Там же. – С. 75. 
20 Там же.  
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Философ считает, что Бог абсолютно надмирен, т. е. из природы 
Бога нельзя сделать заключения о существовании мира: «Тварь по-
тому и есть тварь, что она – не безусловно Необходимое Существо и 
что, следовательно, существование твари никак не выводимо не толь-
ко из идеи Истины, этого перво-двигателя всякого разумения, но да-
же из факта существования Истины, из Бога»21. 

Это же можно утверждать и из других оснований. Поскольку из 
Абсолютного нельзя вывести относительного, то Бог мог сотворить, а 
мог и не сотворить мир; тварный мир мыслится свободным и, следо-
вательно, не происходящим от Бога с необходимостью. «<...> Из при-
роды Бога ничего нельзя заключить о существовании мира, ибо акт 
миро-творения <...> должен мыслиться свободным, т. е. из Бога про-
исходящим не с необходимостью»22. Следовательно, можно утвер-
ждать принципиальную разделённость мира тварного и творца. Од-
нако эта разделённость относительна, поскольку мир коренится в Бо-
ге, входит в него, связан с ним как своим творцом при помощи одной 
из характеристик, сторон его божественной сущности – Софии. Она 
осуществляет живую связь Бога с миром и имеет множество опреде-
лений: она «первозданное естество твари», ещё не испорченной гре-
хом, поскольку она «предшествует» тварному миру; она, и это глав-
ное, – «замысел Божий о мире», «идеальная Личность Мира»; нако-
нец, она – «четвёртый ипостасный элемент», связанный с триединым 
Богом, входящим в него, хотя и независимо от него. «София участвует 
в жизни Триипостасного Божества, входит в Троичные недра, при-
общается Божественной Любви. Но, будучи четвёртым, тварным и, 
значит, не едино-сущным Лицом, она не „образует” Божественное 
Единство, она <...> лишь <...> допускается войти в это общение по 
неизречённому, непостижимому, недомыслимому смирению Божест-
венному»23. 

Рассматриваемая с трёх сторон, под углом зрения трёх Божест-
венных ипостасей, София есть: 

1. Под углом зрения Ипостаси Отчей – идеальная субстанция 
твари. 

2. Под углом зрения Ипостаси Слова – разум твари, т. е. смысл 
или истина её. 

3. Под углом зрения Ипостаси Духа – духовность твари, святость, 
чистота и непорочность, т.е. красота. 

Двумя главными особенностями софиологии П. A. Флоренского 
являются: 1) утверждение, что тварный мир и София не единосущи с 
                                                           
21 Флоренский П. А. Том 1. Столп и утверждение истины (I). – С. 144. 
22 Там же. 
23 Там же. – С. 349. 
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Богом, а «допускаются войти» в него; правда, в конечном итоге они 
всё же находятся в Боге; 2) утверждение, что София – «четвёртое ли-
цо» Бога, обладающее признаком «тварности», т. е. она рассыпана в 
тварном мире и сближает этот мир с Богом. Этим утверждением фи-
лософ преодолевает опасность отождествления трёх ипостасей с чет-
вёртой, в которой наличествует тварное, т. е. природное. Другими 
словами, хотя София и «четвёртое лицо» Бога, она с ним неедино-
сущна. 

Флоренский устанавливает как бы иерархию аспектов Софии: ес-
ли София есть творение, то душа творения – человечество; и, если 
София –человечество как целое, то душа человечества – Церковь; 
если София – Церковь святых, то душа этой Церкви – Богоматерь, 
которая обладает всеми ликами и именами, которыми именуется Со-
фия. Богоматерь, Дева Мария – самые почитаемые и чудотворные 
иконы христиан, имеющие множество названий: «Радость всех скор-
бящих», «Умиление» и т. п. 

Итак, София и человек связаны самым тесным образом. Ото-
рвавшись от Софии, человек теряет связь с Богом, становится одер-
жимым собственными низшими влечениями. Тогда единство лично-
сти нарушается, человек разлагается заживо и ему грозит духовная 
смерть. Если физическая смерть есть разлучение души с телом, то 
духовная смерть – «разлучение души от духа», предваряющее мета-
физическую гибель. 

В центре спасения мира стоит человек, от человека зависит спа-
сение мира, в человеке борются космические и хаотические силы; 
через преодоление микрохаоса можно преодолеть макрохаос приро-
ды и общества. Лишь микрокосмизация способна породить макро-
космизацию. Космическое начало философ отождествляет с божест-
венным «Ладом и Строем». Таким образом, истоки космичности, ха-
рактеризуемой закономерностью и гармоничностью, коренятся в Ло-
госе. Хаосу же способны противостоять «вера–ценность–культ–
миропонимание–культура». 

Культурология П. А. Флоренского осуществляет связь духовных 
(«ноуменальных») и материальных «(феноменальных») сторон бы-
тия. По его мнению, главная задача христианской философии – 
обосновать «связь мира земного и небесного». Поскольку этим не 
занимается спекулятивная, «вещная» философия, эту задачу должна 
выполнить религиозная, «духовная философия». А она «не может 
существовать иначе, как философия культа»24. 

                                                           
24 Флоренский П. А. Из богословского наследия // Богословские труды. – М., 1977. 
– Т. 17. – С. 124. 
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«Философия культа» – это и есть с некоторыми оговорками вто-
рая часть его философии – антроподицея. Ещё во «вступительном 
слове» перед защитою магистерской диссертации он говорил: «<...> 
На возможный вопрос о содержании антроподицеи, может быть, сле-
дует ответить: „Разные виды и степени Богонисхождения должны 
составить основную тему её”. Другими словами, речь должна идти 
там о категориях духовного сознания и об откровении Божием в 
Священном Писании; о священных обрядах и о святых таинствах; о 
Церкви и её природе; о церковном искусстве и церковной науке и т. д. 
и т. д. А это всё должно быть обрамлением центрального вопроса ан-
троподицеи, – христологического»25. 

В философии культа П. А. Флоренского культ выполняет не-
сколько функций. Во-первых, он отвечает за исход борьбы Хаоса, как 
энтропийного начала мира, и Логоса, упорядочивающего эту энтро-
пию, усложняющего мир. Философ следующим образом объясняет в 
своей автобиографии эту сторону культурологии: «Культура есть 
борьба с мировым уравнением – смертью. Культура (от „культ”) есть 
органически связанная система средств к осуществлению и раскры-
тию некоторой ценности, которая принимается зa безусловную и по-
тому служит предметом веры. Вера определяет культ, а культ – миро-
понимание, из которого далее следует культура. Всеобщая мировая 
закономерность есть функциональная зависимость, понимаемая как 
прерывность в отношении связей и дискретность в отношении самой 
реальности. Эта прерывность и разрозненность в мире ведёт к пифа-
горейскому утверждению числа как формы и к попытке истолкова-
ния „идей” Платона как первообразов»26. Борьбе с хаосом служит 
только культура, ориентированная на абсолютные ценности, закреп-
лённые в культе. 

Во-вторых, культ является способом воспроизведения в культуре 
структур её бытия от идеально-бытийных («софийных») до непосред-
ственно-практических, связанных человеческой деятельностью. О 
связи Софии с Церковью и, следовательно, культом было сказано 
выше. Не менее значительной стороной является в культурологии 
анализ человеческой деятельности, которая, по мысли философа, 
имеет три вида – теоретическую, практическую и литургическую. 
Определяющим началом этого деления выступает соотношение в ору-
диях деятельности материально-чувственного и духовно-смыслового 
содержания. Теоретическая и практическая деятельность производны 

                                                           
25 Флоренский П. А. Разум и диалектика. – С. 90. 
26 Флоренский П. А. Автобиографическая статья // Энциклопедический словарь 
Гранат. 7-е изд. – М., 1927. – Т. 44. – С. 843–144. 
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от культа, концентрированное выражение которого – «святыня» – вы-
ступает своеобразной «органопроекцией» всех сторон культуры. 

Культурология русского религиозного философа утверждает ор-
ганическую связь, неразделённость человека и культуры с природой. 
Связь эта основана на признании духовных ценностей, преобразую-
щих жизнь человека, делающих её духовной и соборной. Предметная 
объективация деятельности человека, базирующаяся, считает 
П. Флоренский, на духовно-органической, идеально-телесной, «со-
фийной», делает её космически ориентированной. Перед человеком, 
созидающим культуру по «органопроекциям» его «софийной» при-
надлежности, открывается перспектива его соизмерности с Космо-
сом, и в предельных основаниях – равноправность, равнозначимость 
с ним. На человека как микрокосмос ложится большая ответствен-
ность утвердить своей деятельностью, культурой макрокосмос или 
божественный Лад, Строй. В специальной работе «Макрокосм и мик-
рокосм», в которой разработана эта проблема, он подчёркивает необ-
ходимость бережного отношения к природе, которая «не безразлич-
ная среда технического произвола» человека, а его «живое подобие», 
«скрытая культура»27. 

Культура развивается в своеобразной пространственно-
символической сфере, названной им «пневмосферой». Её идею 
П. А. Флоренский изложил в письме к В. И. Вернадскому 21 сентября 
1929 г.: «Со своей же стороны хочу высказать мысль, нуждающуюся в 
конкретном обосновании и представляющую, скорее, эвристическое 
начало. Это именно мысль о существовании в биосфере, или, может 
быть, на биосфере, того, что можно было бы назвать пневмосферой, 
то есть о существовании особой части вещества, вовлечённой в круго-
ворот культуры или, точнее, круговорот духа. Несводимость этого 
круговорота к общему круговороту жизни едва ли может подлежать 
сомнению. Но есть много данных, правда, ещё недостаточно оформ-
ленных, намекающих на особую стойкость вещественных образова-
ний, проработанных духом, например, предметом искусства. Это за-
ставляет подозревать существование и соответственной особой сферы 
вещества в космосе. В настоящее время ещё преждевременно гово-
рить о пневмосфере как предмете научного изучения; может быть 
подобный вопрос не следовало бы и закреплять письменно»28. Поня-
тие пневмосферы определяет своеобразное пространственное виде-
ние способов и форм существования культуры. 

                                                           
27 Флоренский П. А. Макрокосм и микрокосм // Богословские труды. – М., 1983. – 
Т. 24. – С. 235. 
28 Там же. – С. 231. 
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В-третьих, культ определяет эстетическое видение мира. По-
скольку культура для Флоренского – это деятельность человека по 
организации пространства, и она связана с культовой практикой, то 
естественно, что искусство родственно с ней, религиозно ориентиро-
вано. Красота в его софиологии связана с идеальной сущностью Со-
фии, а через неё – с божественной Красотой, разлитой во всём мире. 
Чтобы приобщиться к этой Красоте, человек должен ступить на путь 
богослужения, «жить в боге». Красота как божественная реальность 
призвана спасать мир, а искусство должно «напоминать» об этом. Вот 
как философ пишет об этом: «В данном случае речь идет не о субъек-
тивной напоминальности искусства, а о платоновском „припомина-
нии” – как явления самой идеи в чувственном: искусство выводит из 
субъективной замкнутости, раскрывает пределы мира условного и, 
начинаясь от образов и через посредство образов, возводит к перво-
образам»29. 

Искусство может по-разному отражать мир, быть подлинным и 
мнимым, символичным и реалистичным, П. А. Флоренский различа-
ет их, вводя понятия «личина», «лицо» и «лик». По «личине», или 
«маске», мы не можем судить о лице, т. к. она скрывает его. Таким же 
мнимым, искажающим действительность, является реализм, кото-
рый показывает лишь поверхностное состояние мира, «вместо того, 
чтобы открывать нам образ божий, не только ничего не даёт в этом 
направлении, но и обманывает нас»30. 

Более углублённым отражением реальности является «лицо», 
оно «не лишено реальности и объективности, но граница субъектив-
ного в лице и объективного не дана нашему сознанию отчётливо»31. 
Искусство в этом смысле признаёт «иное», «божественное» (как это 
имеет место, например, в картинах на религиозные сюжеты), но рас-
крывает это божественное не до конца, поверхностно. 

Наконец, «лик» уже лишён субъективности, он «возвещает тай-
ны мира невидимого без слов, самим своим видом»32, в нём раскры-
вается «духовная сущность». Искусство в этом смысле является куль-
товым, включающим в себя церковную архитектуру, иконопись, бого-
служебную музыку, и в своём пределе – богослужение как «храмовое 

                                                           
29 Флоренский П. А. Моление иконы преподобного Сергия Радонежского // Жур-
нал Московский патриархии. – 1969. – № 9. – С. 80. 
30 Флоренский П. А. Иконостас // Флоренский П. А. Иконостас. Избранные труды 
по искусству. – СПб., 1993. – С. 29. 
31 Там же. – С. 26. 
32 Там же. – С. 28. 
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действо», в котором «всё подчинено единой цели, верховному эф-
фекту катарсиса»33. 

С особой тщательностью в «философии культа» Флоренский ис-
следует иконописание как «вершину искусства», как «конкретную 
метафизику бытия», поскольку считает, что «икона – наглядная он-
тология» и строение христианского храма, в котором, по его мнению, 
заключена пространственная структура Всеединства. «Будучи служи-
телем алтаря, обладая особой харизмой иерея Божия, отец Павел 
воспринимал храмовое действо как живой, целостный организм, 
дышащий реальной жизнью, в формах православного церковного 
искусства, которое имеет свои национальные традиции на русской 
почве такие, например, как многоярусный иконостас, знаменитый 
распев и т. п. Литургическое действо является для отца Павла духов-
ным средоточием человеческой деятельности, целокупным, осново-
полагающим и центральным, прямо выражающим человека в сокро-
венности его бытия, „ибо человек есть homo Liturgus”»34. 

Философия П. А. Флоренского выходит за рамки философских 
штудий духовных академий. И это признают сами богословы. Один 
из них, архимандрит Иннокентий пишет: «Отец Павел Флоренский 
оставил выдающиеся труды в самых различных областях: филосо-
фии, истории и теории искусства, теории языка, математике, технике. 
В его трудах широко охвачены многие теоретические проблемы, сама 
постановка которых намного опередила его время. Уже в начале на-
шего века отец Павел Флоренский пришёл к идеям, которые позднее 
стали основополагающими в кибернетике, теории искусства, семио-
тике»35. 

                                                           
33 Флоренский П. А. Храмовое действо // Флоренский П. А. Иконостас. Избранные 
труды по искусству. – СПб., 1993. – С. 300. 
34 Никитин В. А. Храмовое действо как синтез искусств: свящ. Павел Флоренский 
и Николай Фёдоров // Вестник РХД. – Париж, 1988. – № 153. – С. 53–54. 
35 Иннокентий (Просвирнин). О творческом пути священника Павла Флоренского 
// Журнал Московской патриархии. – 1982. – № 4. – С. 72. 
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Х Р И С Т И А Н С К А Я  Ф И Л О С О Ф И Я   

В А С И Л И Я  З Е Н Ь К О В С К О Г О  

В. В. Зеньковский (1881–1962) больше известен как историк рус-
ской философии. Действительно, без его книги, вышедшей в средине 
ХХ века в эмиграции, и вновь открытой в начале 90-х в России, труд-
но сегодня представить эту отрасль знаний, хотя с его историко-
философской концепцией согласны, очевидно, далеко не все. Однако 
история философии не была для В. Зеньковского основной сферой 
приложения творческих усилий – скорее это был лишь способ ос-
мысления, «огранки» собственного понимания философии; в неко-
тором смысле обходной, но одновременно единственный путь, кото-
рый необходимо было пройти, чтобы сформулировать и обосновать 
свою систему. Нельзя, наверное, сказать, что эта система была «пред-
задана» с самого начала, поэтому путь был внешне извилист, однако 
в каком-то высшем смысле все разносторонние теоретические и 
практические занятия В. Зеньковского служили этой конечной цели. 
Вот только реализовать эту цель в полном объёме он уже не успел... 

Василий Васильевич Зеньковский родился 4 (16) июля 1881 г. в 
г. Проскурове (ныне – Хмельницкий, Украина) в семье школьного 
учителя математики (который одновременно был церковным старос-
той). Дед его был священником, по поводу чего философ вспоминал: 
«Мне тогда казалось священство чем-то недостижимо высоким, чего 
удостаиваются немногие избранники»1. Возможно, эти детские ощу-
щения способствовали тому, что сам В. Зеньковский пришёл к свя-
щенству уже в пожилом возрасте.  

                                                           
1 Цит. по: Шленов В. Л. Предисловие / Протопресвитер Василий Зеньковский. 
Смысл православной культуры. – М., 2007. 
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Детская непосредственная религиозность была усилена с нача-
лом обучения в Киевской гимназии, где В. Зеньковский был певчим в 
гимназической церкви, а также под влиянием уроков Закона Божия. 
Однако в 16 лет наступил религиозный кризис, виной чему стало чте-
ние Д. Писарева. В результате из гимназии В. Зеньковский выходит 
атеистом, с народническими идеями и со страстным влечением к 
науке, которое привело его в 1900 г. на естественное отделение физи-
ко-математического факультета Киевского университета Святого 
Владимира. Однако уже здесь, параллельно изучению физиологии 
растений, проявился интерес к философии и психологии (особенное 
впечатление на него произвёл «Очерк опытной психологии» Г. Геф-
фдинга; в то же время, позднее он признавал, что в ранние годы на-
ходился под большим влиянием Вл. Соловьёва и Л. Лопатина 2). А в 
1902 г., в связи с 50-летием со дня смерти Н. В. Гоголя, В. Зеньков-
ский впервые обращается к исследованию его творчества. Приоб-
щившись через письма великого писателя к «миру русских религиоз-
ных исканий», и углубившись вскоре в чтение курса по апологетике 
профессора богословия, протоиерея П. Я. Светлова, В. Зеньковский 
был внутренне подготовлен к возвращению в Церковь, что и про-
изошло на Пасху 1903 года после беседы с ранее незнакомым ему че-
ловеком, точнее – после настоящей трёхчасовой проповеди этого че-
ловека, совершенно неожиданно обращённой к нему одному: «Он 
прямо и открыто заявил, что верует в Христа Воскресшего, и начал 
тут же с присущим ему мастерством излагать основания не только о 
возможности, но и о необходимости верить в Христа Воскресшего. Я 
слушал Лашнюкова, не прерывая, часа три с напряжённым внимани-
ем. Я ничего не мог противопоставить блестящей аргументации, ко-
торая отбрасывала все мелочи и прямо подходила к самым трудным 
и глубоким сторонам вопроса. Если истина во Христе – я пойду за ней 
к Нему!». 

В 1904 г. В. Зеньковский перешёл на филологический факультет 
и под руководством Г. Челпанова стал заниматься психологией. По 
окончании курса, как сам вспоминает, «безо всяких шагов с моей сто-
роны», был оставлен А. Н. Гиляровым для подготовки к профессор-
скому званию. В 1913–14 гг. стажировался в Европе, откуда, с началом 
мировой войны, с рядом приключений и злоключений, во время ко-
торых часть рукописи его диссертации была потеряна, возвращается 
в Россию и с опозданием начинает читать свой курс психологии. 
Слушавший его лекции в Киевском университете В. Ф. Асмус так 

                                                           
2 См.: Зеньковский В. В. Очерк моей философской системы // Зеньковский В. В. 
История русской философии. – Т. 2. – Ч. 2. – Л., 1991. – С. 251. 
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вспоминает о нём: «Зеньковский читал страстно и увлечённо. Чрез-
вычайно начитанный (Гиляров называл его в насмешку „книгоглот”), 
Зеньковский превращал курс психологии в курс философской психо-
логии. Он не читал историко-философских курсов, но в курсе психо-
логии искусно извлекал психологические идеи и психологическое 
содержание из философских учений великих мыслителей прошлого. 
<...> Психология в анализах Зеньковского наполнялась философским 
смыслом, приобретала философское содержание»3. Отметим также, 
что, по воспоминаниям В. Ф. Асмуса, В. Зеньковский «не скрывал ни 
религиозной направленности, ни идеалистического содержания сво-
их идей», более того, «он был темпераментным пропагандистом этих 
идей». При этом и в курсе психологии, и в курсе логики большое 
внимание уделялось анализу идей Э. Гуссерля. В 1915 г. В. Зеньков-
ский защитил свою диссертацию «Проблема психической причинно-
сти» в Московском Психологическом институте им. Л. С. Щукиной, 
созданном его учителем профессором Г. И. Челпановым, после чего 
был избран профессором Киевского университета.  

В начале 1908 г., ещё студентом, В. Зеньковский избирается сек-
ретарём только что созданного Киевского религиозно-философского 
общества, в деятельности которого принимает в дальнейшем самое 
активное участие (с 1910 г. – товарищ председателя, в 1917–19 гг. – 
председатель)4. Уже его первые доклады «О религиозном индиви-
дуализме» и «Об отношении к историческому христианству» были 
посвящены критике «церковного нигилизма», т. е. отсутствия веры в 
Церковь – это состояние он характеризует как «религиозное и цер-
ковное одичание». Надо заметить, что КРФО занималось не чисто 
научными дискуссиями, а обсуждением вполне практических вопро-
сов религиозного возрождения и развития России, и деятельность в 
нём способствовала тому, что в 1917–18 гг. В. Зеньковский сначала 
принимает участие в ряде гражданских инициатив, направленных на 
реформу Православной Церкви, а потом становится министром ис-
поведаний в правительстве гетмана П. Скоропадского. 

                                                           
3 См.: Асмус В. Ф. Философия в Киевском университете в 1914–1920 годах : (Из 
воспоминаний студента) // Вопросы философии. – 1990. – № 8. – С. 90–108. 
4 Обычно в биографических справках пишут, что он сразу возглавил это общество, 
но это не верно – председателями общества были П. В. Тихомиров (1908–1910), 
П. П. Кудрявцев (1910–1912) и В. И. Экземплярский (1912–1916). Об истории Киев-
ского Религиозно-философского общества и роли в нём В. Зеньковского см. статьи 
Н. Г. Филиппенко на сайте современного, воссозданного КРФО: 
http://kievrfo.org.ua/index.php?p=history; а также: Филиппенко Н. Г. Киевское ре-
лигиозно-философское общество (1908–1919). Очерк истории. – К., 2009. 
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Вхождение В. Зеньковского в украинское правительство в 1918 
году часто служит аргументом, подтверждающим, якобы, его при-
верженность независимости Украины и, соответственно, ментально-
украинский характер его философии. Между тем, как он сам свиде-
тельствует в своих воспоминаниях «Пять месяцев у власти», он был 
открытым противником как государственного сепаратизма, так и 
церковной автокефалии. Согласие стать министром было обосновано 
исключительно чувством долга – «послужить устроению Украины в 
интересах России, борясь против сепаратизма и русофобства». «При-
надлежа по своему происхождению на 7/8 к украинцам, я по воспи-
танию и чувствам всецело и абсолютно принадлежал России, – и это 
создавало лично для меня постоянные трудности на обе стороны», – 
признаётся философ. Но совесть его остаётся спокойной: «Не слу-
чайно и не безответственно послужил я делу Украины, оставаясь в то 
же время верным и сознательным сыном России»5. 

В 1919 г. В. Зеньковский эмигрировал, сначала в Белград, где ра-
ботал профессором богословского и философского факультетов уни-
верситета (1920–23). В 1923–26 гг. он жил и работал в Праге, где ос-
новал Российский педагогический институт и возглавил кафедру 
экспериментальной и детской психологии, а также возглавлял Педа-
гогическое бюро по делам русской зарубежной школы. 30 апреля 
1925 г. в Париже открывается Православный Свято-Сергиевский Бо-
гословский Институт. Поначалу В. Зеньковский совмещает профес-
сорскую работу в Сергиевском институте с преподаванием в Педаго-
гическом институте в Праге. В 1926 г. он окончательно переезжает во 
Францию, где, кроме того, открывает Высшие женские богословские 
курсы, организует Религиозно-педагогический кабинет, редактирует 
журнал «Вопросы религиозного воспитания и образования» и «Рели-
гиозно-педагогический бюллетень». До конца жизни он – профессор 
Православного Свято-Сергиевского Богословского Института, а с 
1944 г., после смерти о. Сергия Булгакова, – его декан. Инициатор 
создания и бессменный председатель Русского Студенческого Хри-
стианского Движения (1923–62). В 1939 г., за день до объявления 
войны, В. Зеньковский был арестован французскими властями и 
больше года пребывал в лагере для интернированных. Находясь в 
заключении, он взял на себя обет – если освободят, принять священ-
ство. В 1942 г. он рукополагается в сан священника (протоиерея) ми-
трополитом Евлогием (Георгиевским). Умер философ в Париже 5 
августа 1962 г. и похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.  

                                                           
5 См.: Зеньковский В. Пять месяцев у власти (15 мая – 19 октября 1918 г.): Воспо-
минания. – М., 1995. 
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Мировоззрение В. Зеньковского характеризуется как «право-
славный универсализм». Центральное место в его философских ис-
каниях занимало понятие личности – с этим связаны его глубокие 
исследования в области психологии и педагогики и разработка цело-
стной философско-педагогической системы («Проблема психической 
причинности», 1914; «Социальное воспитание, его задачи и пути», 
1918; «Психология детства», 1923; «На пороге зрелости. Беседы с 
юношеством о вопросах пола», 1929; «Проблемы воспитания в свете 
христианской антропологии», 1934; «Русская педагогика ХХ века», 
1960). Христианская педагогика В. Зеньковского является одной из 
самых целостных в XX в. – им фактически было создано целое на-
правление русской религиозной педагогики в зарубежье (Л. Зандер, 
И. Лаговской, о. С. Четвериков и др.). 

Уже в ранней работе «Принцип индивидуальности в психологии 
и педагогике» он отстаивает мысль об индивидуальности как «живой 
организующей силе», которая «проявляется как в отдельных момен-
тах, так и в целостном развитии душевной жизни»6. В связи с этим, 
перед педагогом ставится задача «помочь раскрыться самой индиви-
дуальности во всей полноте её созревших и ещё дремлющих сил». 
«Не индивидуализация воспитания, а воспитание индивидуально-
сти»7 – так формулирует общий принцип педагогики В. Зеньковский. 
Вместе с тем, он выступает против крайностей индивидуализма, от-
стаивая христианский этический универсализм. «Мы должны стре-
миться к „истине”, к „добру”, к „прекрасному” – и теряя себя в этом 
универсальном содержании, мы находим себя»8. Религиозное хри-
стианское воспитание, исходя из этого, представляется В. Зеньков-
скому необходимым и желательным более, чем любая иная форма 
воспитательного воздействия. При этом речь вовсе не идёт о слепом, 
принудительном навязывание каких-то безжизненных догм. «Фило-
софский и религиозный плюрализм, неисследимость связи индиви-
дуального и универсального, правда о любви, как пути мистического 
проникновения в тайну личности – вот то, что вносит от себя педаго-
гика в общую систему миропонимания»9. 

Философское осмысление психологии характерно для диссерта-
ционной работы В. Зеньковского «Проблема психической причинно-
сти» (1914). В ней он развивает, в частности, идеи В. Вундта о том, что 
понятие «ощущение» не может быть относимо к первичной фазе по-
                                                           
6 Зеньковский В. В. Принцип индивидуальности в психологии и педагогике // 
Вопросы философии и психологии. – М., 1911. – Год XXII, кн. 110 (V). – С. 815. 
7 Там же. – С. 817–818. 
8 Там же. – С. 840. 
9 Там же. – С. 855. 
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знания, как это считалось в предшествующей психологии и гносеоло-
гии, – на самом деле «чистые» ощущения никогда в опыте не встре-
чаются, а выделяются нами из сложного комплекса «восприятий». 
«Не восприятия надо объяснять из ощущений, а ощущения из вос-
приятий», – таков главный тезис этой книги. Восприятия не пассив-
ны, а реактивны, т. е. они возникают в субъекте познания как его 
живая «реакция» на «воздействие извне»10. 

Педагогическую психологию философ стремился интегрировать 
с социальной психологией, рассматривая педагогический процесс как 
«особую форму социального взаимодействия». Под руководством 
Зеньковского было проведено одно из значительных социально-
педагогических и психологических исследований о влиянии войны 
на детскую психику («Дети и война», 1915), чтобы найти силы и пути 
сохранения детей от физической и социальной гибели.  

Методологической основой педагогической концепции В. Зень-
ковского является христианская антропология, а философской – идея 
тварности мира, личности как образа и подобия Божия, Церкви как 
соборного единства в Боге свободных духовных личностей, перво-
родного греха и воскресения. В антропологию он включал христиан-
ское понимание первородного греха, рисуя путь личности как «путь 
креста», неповторимый и своеобразный, центром которого является 
моральная жизнь, внутреннее преображение личности. Выход на 
проблемы педагогики философ обозначает следующим образом: 
«Человек в метафизическом освещении являет с наибольшей силой 
действие первородного греха. Та цельная жизнь, которая сочетает в 
живое единство тело, душу и дух, нарушается, но не разрушается 
смертью. Воскресение людей в Царстве Божием восстанавливает ут-
рачиваемую при смерти живую цельность жизни»11. Путь к этому 
воскресению начинается уже в земной жизни человека через освобо-
ждение от власти «душевных» движений, одухотворение всего соста-
ва человека, что и означает подготовку к «торжеству вечной жизни в 
человеке». Важнейшую роль в этом воскресении должна сыграть пе-
дагогика. Она призвана помочь молодым людям найти себя и твор-
чески преобразовать в себе то, что в них находится как «взаимодейст-
вие наследственности, социальных и духовных влияний»12. 

В своей работе «Проблемы воспитания в свете христианской ан-
тропологии» В. Зеньковский обратил внимание на то, что «слабость и 
некая растерянность современной педагогической мысли связаны с 

                                                           
10 См.: Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – М., 1997. – С. 24, 25. 
11 Зеньковский В. В. Очерк моей философской системы. – С. 253. 
12 Там же. – С. 253. 
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её подчиненностью принципам натурализма, тогда как надлежащее 
своё осмысление педагогическое творчество может найти лишь на 
почве религии, в частности – в системе христианской антрополо-
гии»13. Он поставил задачу исследовать исторические пути христиан-
ского воспитания и восстановить его потенциал, сделав акцент на 
наиболее значимых чертах. Философ считает, что имеются различ-
ные педагогические теории, каждая из которых опирается на опреде-
лённое мировоззрение. Все они, в конечном итоге, сводятся к трём 
формам: натуралистической (в ней творческое самоопределение че-
ловека не определяется); трансцендентальной (здесь не определяется 
связь и зависимость человека от высших сил) и супранатуралистиче-
ской или религиозной – единственно верной, по его мнению, форме, 
дающей человеку объяснение своих и высших сил и целей 14. 

Значение христианской педагогики состоит в том, что она имен-
но религиозная, христианская. Секуляризация дала веру в человека, в 
его творческую силу, способность к прогрессу, веру в историю как 
путь к прогрессу. Эта вера, вместе с тем, не противоположна христи-
анству, но может быть понята как ядро христианства, основанного на 
идее Боговоплощения и спасения человека через смерть и воскресе-
ние спасителя. В. Зеньковский пишет: «Христианство не просто воз-
вышение человека над природой, усваивая ему царственное значе-
ние, но в идеале обожение. Оно расширяет царство человека за пре-
делы космоса, ибо людям дана „власть быть чадами божиими” (Ио-
анн. I, 12). Христианство есть не только спасение человечества, но и 
некое откровение о человеке, о его грядущей судьбе; о Церкви, кото-
рая есть тело Христово, но которая есть в то же время Богочеловече-
ский организм, т. е. „неслиянное и нераздельное” сочетание божест-
венного и человеческого начала. Христианство больше знает о чело-
веке, больше верит в него, глубже понимает человека»15. 

Уже в этих словах обнаруживается попытка определить цели 
воспитания, основывающиеся на началах христианской антрополо-
гии. В разных вариантах философ будет их повторять неоднократно. 
Итак, «цель воспитания в свете православия есть помощь детям в ос-
вобождении от власти греха через благодатное восполнение, находи-
мое в Церкви, помощь в раскрытии образа Божия, <...> раскрытие 
пути вечной жизни»16. 

                                                           
13 Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – 
М., 1993. – С. 5. 
14 Там же. – С. 12–17. 
15 Там же. – С. 17. 
16 Там же. – С. 152. 
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Личность ребёнка целостна и иерархична. В ней заложен при-
оритет духовного начала, заданный божественной сущностью, над 
эмпирическим, связанным с тварным происхождением. При этом 
духовное начало определяет абсолютную единичность личности и 
является залогом её целостности. Кроме того, есть еще одна законо-
мерность реальной судьбы, именуемая в христианстве «крестом». Как 
пишет В. Зеньковский, «путь человека на земле стоит под знаком 
„креста” (у каждого человека, по учению Господа, „свой” крест, что 
обеспечивает несравнимость и своеобразие каждой личности), т. е. 
внутреннего закона, по которому может быть восстановлена утрачен-
ная (хотя в основе и не разрушенная) цельность в человеке»17. 

Таким образом, воспитание должно быть личностно ориентиро-
вано на педагогическое «обнаружение» креста и воплощение его в 
жизнь. Другими словами, воспитать ребенка – это значит раскрыть 
его личность, «но не в линиях так называемого „гармонического” 
развития естества, а в линиях внутренней иерархичности в челове-
ке». Это означает, что воспитание – это обязательно воспитание фи-
зическое, нравственное, социальное, религиозное, моральное, эсте-
тическое, сексуальное, – имеющие, однако, «инструментальное зна-
чение в развитии основного начала в личности – духовной жизни»18. 

В конце жизни в небольшой книге «Русская педагогика в XX в.» 
философ подвел итоги разрабатываемой им христианской педагоги-
ки, уже концентрированно повторив ранее сказанное. Итак:  

1. Учение о детской душе должно включать учение об образе 
Божьем и греховности человека, подлежащей устранению через рас-
крытие и укрепление духовных сил человека, а это возможно лишь в 
Церкви. Поэтому целью педагогического воздействия является рас-
крытие образа Божия в детях через педагогику и подготовку их как к 
жизни мирской, так и вечной.  

2. Изучение различных душевных явлений показывает, что ду-
ховный процесс заключает в себе ключ к пониманию всего, что про-
исходит в человеке. Его и нужно изучать и использовать в педагогике, 
памятуя, что не моральный, а религиозный духовный процесс воз-
растания образует истинную и последнюю тему воспитания детей.  

3. На первом месте иерархически в педагогике стоит не воспита-
ние интеллекта, а рост духовного богатства личности ребенка. Пото-
му необходимо, чтобы раскрывались и укреплялись религиозные си-
лы души, что возможно при правильном подходе к дуализму мира и 

                                                           
17 Зеньковский В. В. Очерк моей философской системы. – С. 253. 
18 Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. – 
С. 153 
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Церкви. «Тема религиозного воспитания есть основная тема педаго-
гики, всё остальное – развитие интеллекта, накопление знаний, ус-
воение технических и социальных навыков, развитие характера – яв-
ляется лишь частью этой общей и основной педагогической задачи. 
<...> Следить за ростом и ритмом внутренней жизни в детях, видеть 
во всём внешнем воспитательном и образовательном материале 
лишь средства раскрытия и укрепления духовных сил в ребенке – 
таков путь школы»19. И таков педагогический завет нам, ищущим 
сегодня новые пути образования и воспитания. 

Философ подвергает решительной критике процессы секуляри-
зации культуры и возрастания в ней религиозного индифферентиз-
ма. Болезнь современной культуры он связывает с двумя мировыми 
войнами и установлением в Европе тоталитарных режимов. Истоки 
секулярной культуры, по В. Зеньковскому, восходят к IV в., когда в 
Европе церковь, начав борьбу с государством за политическую власть, 
тем самым обрекла христианские ценности на обмирщение. Основ-
ной чертой «нейтральной» культуры Зеньковский считает секуляр-
ный гуманизм, включающий в себя веру в могущество и всесилие 
науки и техники, культ индивидуализма, эстетический аморализм. 
Секулярный гуманизм есть не только болезнь культуры, но, прежде 
всего, болезнь самой церкви. В. Зеньковский предлагает начать «эпо-
хальный перелом» с покаяния церкви в своей «сухости, фарисействе, 
жестокосердии»; говорит о необходимости «воцерковления» мира, 
введения государства и культуры в лоно церкви на принципах «сим-
фонии», что и должно привести к установлению подлинной теократии. 

Итоговый труд «Основы христианской философии» (т. 1–2, 1961–
64) задумывался как целостная система, представляющая христиан-
ское учение о познании, о мире и о человеке. В. Зеньковский успел 
написать только два тома (хотя и на них лежит печать недостаточной 
обработанности) – христианская антропология осталась ненаписан-
ной, хотя в значительной степени этот пробел восполняется его пси-
холого-педагогическим наследием.  

Философ-священник формулирует и отстаивает выстраданную 
на протяжении всей жизни идею христианской философии. Прежде 
всего, он объясняет происхождение идеи «чистой (т. е. безрелигиоз-
ной) философии», которая рождается, тем не менее, в недрах запад-
ной христианской культуры. Это рождение определённо связывается 
В. Зеньковским с прививкой аристотелизма к западной схоластике, в 
результате чего обосновывался гносеологический дуализм, разделе-
ние веры и знания, отделение чисто философских концепций от бо-

                                                           
19 Зеньковский В. Русская педагогика в XX в. – Париж, 1960. – С. 38–39. 
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гословия. Основная роль в этом отводится Фоме Аквинскому – «он 
просто уступил знанию (философии) всю территорию того, что 
может быть познаваемо „естественным разумом”. <...> Возвышая От-
кровение над „естественным разумом”, Аквинат в то же время рассе-
кает единую целостность познавательного процесса»20. Отсюда на-
чинает выстраиваться система секуляризма, дехристианизации куль-
туры. Этот процесс, характеризуемый как «религиозная трагедия», 
только усилился после Реформации, Таким образом, констатирует 
православный философ, «вся новая история шла и доныне идёт на 
Западе под знаком принципиального дуализма – христианства и 
жизни, христианства и культуры, христианства и творчества»21. 

Для В. Зеньковского «естественный разум» – это разум, подчи-
нённый действию первородного греха, а потому необходимо «обнов-
ление ума» (эту идею апостола Павла философ превращает в основ-
ной принцип христианской гносеологии), которое несёт только 
жизнь во Христе. Речь, таким образом, должна идти не о «христиан-
ском употреблении» естественного разума, а о его преображении. 
Идея автономной, чистой философии бесплодна и трагична – она «не 
может пойти дальше собирания частичных истин или уяснения диа-
лектической связанности тех или иных идей», поскольку не учитыва-
ет, что «сама природа мысли нашей связывает наше мышление с 
категорией абсолютности», что «обрекает нашу мысль на то, что 
она неизменно движется в линиях религиозного сознания»22. 

Итак, идея христианской философии – в «обновлении ума», в 
единстве разума и веры, которое «нам, однако, не дано, но оно зада-
но». Предмет такой философии отнюдь не сводится к толкованию 
догматов. «Догматика есть философия веры, а христианская филосо-
фия есть философия, вытекающая из веры». Христианская филосо-
фия включает в себя познание мира и человека, систематическую 
сводку основных принципов бытия, а также «уяснение диалектики 
идей, уяснение внутренней структурности в основных наших поняти-
ях»23. 

При этом нужно заметить, что историко-философской установ-
кой православного философа было использование всего того, что 
можно было найти правильного в предшествующих философских 
учениях, как западных, так и русских, – при условии, конечно, соот-
ветствующей переработки и подведения христианской основы. В за-
падной философии ему была ближе платоническая линия (учение об 
                                                           
20 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 10. 
21 Там же. – С. 15. 
22 Там же. – С. 17. 
23 Там же. – С. 22. 
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идеальном бытии), доходящая до Э. Гуссерля, а также кантовский 
трансцендентализм и гегелевская диалектика. В русской философии 
В. Зеньковский выделяет идеи славянофилов, А. Козлова, В. Кудряв-
цева, князей Сергея и Евгения Трубецких, а также С. Франка.  

Вполне в духе основных течений западной философии – и, пре-
жде всего, кантовского трансцендентализма, под влиянием которого, 
как он сам признаёт, он «философски вырастал», – В. Зеньковский 
ставит в основу философской системы проблему знания (познания). 
При этом он признаёт, что восточное богословие не выработало до 
сих пор своей гносеологии (а западное в лице Фомы направило гно-
сеологию в тупик, признав независимость «естественного света разу-
ма»). Развивая свою христианскую гносеологию, он исходит из близ-
кого к концепции С. Трубецкого о «соборной природе человеческого 
сознания» понятия «церковного разума», согласно с которым мета-
физические основания познания необходимо искать в идее Церкви.  

Для начала он выделяет понятия «первичной и вторичной ра-
ционализации» опыта. «Первичная рационализация» – это та струк-
тура, которую мы как бы уже находим в своих восприятиях, но кото-
рая является результатом их «реактивности», т. е. досознательной 
обработки чистого опыта. Дальнейшая («вторичная») интеллектуа-
лизация – это «уже познавательная наша активность, в которой 
принимает участие „вся душа”»24. Досознательность первичной ра-
ционализации означает, что она выходит за пределы индивидуально-
го сознания. Здесь В. Зеньковский апеллирует к кантовским априор-
ным условиям опыта (элементам знания), что приводит к понима-
нию общеобязательности знания. 

Вторичная рационализация бытия понимается в духе гуссерлев-
ской (и платоновской) «идеации» – «рядом с эмпирическим знанием 
у нас рождается знание идеальной стороны в бытии. Предмет позна-
ния остаётся одним и тем же» (тут же выше – но «два разных объ-
екта в познании – первый обнимает всю сферу опыта, второй, исходя 
из данных опыта, ведёт нас в сферу идей, неизменных, идеальных 
реальностей»), «но в итоге вторичной рационализации перед нами 
открывается в предмете познания особая сфера неизменного, иде-
ального бытия». Здесь же нам открываются внутренние соотношения 
и связи идей между собой, которые «свидетельствуют о диалектиче-
ской структуре в мире идей, и исследование и установление диалек-
тических соотношений в сфере идей составляет главную задачу фи-
лософии»25, – Гуссерль, т. о., должен быть восполнен Гегелем! 

                                                           
24 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 26. 
25 Там же. – С. 30–31. 
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Линия кантовского трансцендентализма, по мнению В. Зеньков-
ского, в неокантианстве, особенно в лице Марбургской школы, зашла 
в тупик, полностью лишив гносеологический субъект онтологической 
основы. В отличие от этого, в русской философии, начиная с плодо-
творных идей славянофилов, а также П. Чаадаева и Н. Пирогова, 
формируется линия поисков онтологического фундамента надинди-
видуальной функции человеческого разума. Сергей Трубецкой, от-
талкиваясь от Канта, справедливо ведёт к тому, что «знание, раз оно 
не вмещается целиком в пределы индивидуального сознания, явля-
ется, очевидно, функцией некоего высшего (соборного) начала». Он 
говорит о «единосущии человечества», а уже его брат Евгений Тру-
бецкой – о «всеедином Уме», об обращённости нашего сознания к 
безусловной действительности. Итак, «разуму нашему, действующему 
в пределах индивидуального сознания, не только всегда присущи 
трансцендентальные моменты, не только присуща надындивидуаль-
ная значимость, но разум наш изнутри всегда обращён к Абсолюту»26. 

Развивая идеи князей Трубецких, В. Зеньковский, используя 
терминологию тринитарного богословия, разрабатывает понятия 
«единосущия» человечества и ипостасности индивидуальных созна-
ний. Начало этой ипостасности, отдельности, «должно быть призна-
но метафизически устойчивым, неразрушимым, бессмертным», но в 
то же время «не должно быть абсолютизировано» Единство тоже 
нельзя ипостазировать (как это делает С. Булгаков). Субъект разума, 
таким образом, «заключается в этой метафизической связанности 
„единой сущности” и многоиспостасности человечества». Не еди-
ная сущность человечества как таковая, на чём, собственно, остано-
вился С. Трубецкой, – «субъектом разума является нерасторжимая 
связь единой сущности человечества и его многоипостасного эм-
пирического бытия», что и именуется Церковью. Таким образом, 
«субъектом познания, субъектом разума является Церковь». Речь 
идёт при этом у В. Зеньковского не только об исторической Церкви, 
но и о Церкви до её воплощения в истории – как «единосущии мно-
гоипостасного человечества», которое «онтологически неотделимо 
от понятия человечества»27 (как увидим ниже, В. Зеньковский да-
же вводит понятие космической, или метафизической Церкви). С 
другой стороны, признавая вообще некоторую расплывчатость этого 
понятия, его неопределённость (или вообще неопределимость), он 
выступает и против его излишней персонализации (в частности, в 
католическом догмате о непогрешимости папы в делах веры). 

                                                           
26 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 32, 34. 
27 См.: там же. – С. 58–61. 
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Важнейшим вопросом, в котором В. Зеньковский видит основу 
христианской гносеологии, является также вопрос о причине и смыс-
ле раздвоения познавательной силы нашего духа на разум и сердце. 
Утверждение о сердце как источнике знания – давняя идея религи-
озного сознания, получившая особенно глубокое развитие в христи-
анстве 28. При этом, в отличие от исследовательской функции разу-
ма, основное значение познавательной функции сердца связано с 
оценкой. С точки зрения христианства, по В. Зеньковскому, это раз-
деление размышления о бытии и оценки бытия есть свидетельство 
болезни нашего духа, связанной с первородным грехом. С другой сто-
роны, здесь же открывается изначальное единство источника как ве-
ры, так и разума, и пути восстановления этого изначального единст-
ва. Философ называет такой подход динамическим пониманием ра-
зума, которое предполагает возможность усиления познавательных 
способностей за счёт духовного очищения.  

«Чисто теоретическая работа духа, хотя и одушевляется всегда 
идеалом „объективности”, не может быть оторвана от нашего 
„сердца”, наших чувств и исканий, от нашего внутреннего состояния. 
<...> При всей неизменности логических операций ума живая позна-
вательная работа духа настолько связана с внутренним нашим ми-
ром, что мы должны признать возможность расширения и углубле-
ния наших познавательных сил при развитии духовной жизни в че-
ловеке. Разум должен быть понят динамически – он вовсе не равен 
всегда сам себе»29. Речь идёт при этом не просто о восполнении разум-
ного познания познанием сердечным, т. е. о восстановлении духовной 
целостности познавательных способностей человека, но и об очище-
нии самого сердца, которое тоже ведь может предаваться страстям. 

Обращаясь к анализу того первичного единого источника, из ко-
торого проистекает как вера, так и разум, В. Зеньковский использует 
различение «первичного» и «вторичного» сознания, введённое в своё 
время А. Козловым. «Под „первичным” сознанием надо разуметь то 
состояние духа, в котором ещё нет различения субъекта и объек-
та <...>»30. Но в этом «первичном» сознании уже есть двойствен-
ность «Богосознания» и «миросознания». Используя также различе-
ние А. Козловым «знания Бога» и «знания о Боге», т. е. первичного и 
вторичного Богосознания, В. Зеньковский различает феноменологию 

                                                           
28 См.: Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 34. Следует ак-
центировать внимание на этой, в общем-то, довольно очевидной мысли на фоне 
распространённых в Украине утверждений о «философии сердца» как специфи-
ческой ментальной особенности именно украинской философии. 
29 Там же. – С. 35. 
30 Там же. – С. 43. 
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(т. е. внешнее содержание) и онтологию веры. Речь идёт о первично 
данном и неустранимом достоянии человеческой души, связанном с 
самой её природой, – это «светоносная сила, исходящая от Бога в 
нашу душу», которая и создаёт первичное Богосознание – «и от него 
неотделимо ничто, что происходит в душе»31. В том числе, «пер-
вичное» Богосознание неразрывно сопряжено с «первичным» миро-
сознанием, которое, собственно, и рождает наш разум – разум, таким 
образом, рождается в лоне веры. Именно по поводу мира происходит 
переход ко «вторичному» сознанию, а «знание о Боге» возникает уже 
по аналогии со «знанием о мире». Онтология веры, таким образом, 
определена тем, что «в самых своих глубинах душа уже сопряжена с 
Абсолютом, связана с Богом»32. 

Итак, исходная основа разума и феноменов веры одна – первич-
ное сознание, в котором Богосознание неотделимо от миросознания. 
«„Разум” – это уже феноменология миросознания, как есть феноме-
нология веры. Лишь в плане „психической феноменологии” возника-
ет тема о соотношении веры и разума – в плане же „первичного 
сознания” этой темы нет»33. Отсюда постулируется «христоцентри-
ческая природа разума» – даже если сам разум эту свою природу не 
осознаёт (а так, собственно, и происходит до воплощения Христа, и 
после его воплощения – в нехристианской науке и философии). 

Различие между разумом и сердцем проявляется ещё и в том, 
что, если «сердце» в человеке есть носитель и основа его индивиду-
альности, то разум, хотя и проявляет себя в личности, но как «над-
личная» сила, он «не является функцией индивидуального созна-
ния»34. Этот, как его называет В. Зеньковский, парадокс познания как 
раз и разрешается учением о «церковном разуме». Вся духовная 
жизнь, в том числе и познавательная сила в человеке, восходит к све-
ту Христову, хотя это непосредственно и не осознаётся, а потому не-
обходимо «обновление ума». «Поэтому мы со всей ясностью должны 
различать „познание вне Христа”, которое есть подлинное, но не ис-
полненное света Христова познание, и „познание во Христе”». Для 
В. Зеньковского это не противоположности, а разные ступени в ра-
боте разума. «Индивидуальный разум или разум совокупности людей 
должен быть восполнен благодатной помощью свыше, и это призна-
ние идеи синергизма в познании и есть основной принцип христиан-
ской гносеологии <...>»35. 
                                                           
31 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 44. 
32 Там же. – С. 42. 
33 Там же. – С. 46. 
34 Там же. – С. 48, 49. 
35 Там же. – С. 77, 78. 
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Безусловно тяготея к онтологическому толкованию гносеологии, 
В. Зеньковский выступает против как излишнего «отодвигания» объ-
екта познания от субъекта (по Канту), так и излишнего их сближения 
(по Лосскому), во многом при этом опираясь на учение о предмете 
знания С. Франка. В частности, он усваивает франковский принцип 
«металогического единства» как некоей сверхрациональной системы, 
объединяющей предметный мир и мир идей, – с тем только ограни-
чением, что это «понятие „металогического единства” не может ни-
коим образом включать в себя Абсолютное»36. В акте познания мы 
имеем всегда взаимодействие объекта и субъекта. При этом чисто 
познавательное взаимодействие оказывается лишь начальным эта-
пом более глубокого сближения, подготовляемого тем самым вос-
полнением познавательных способностей разума познавательными 
способностями сердца, т. е. восстановлением духовной целостности 
человека. Результатом является переход от познания к любви. «Онто-
логический смысл познания, онтологическая сторона познания и со-
стоит в сближении с предметом познания, чтобы перейти в любовь 
к нему»37. В этом смысле уже чистый «интерес», лежащий в основе 
познавательной активности, «есть зачаточная форма любви, есть её 
начальное проявление». 

Суммируя критический анализ современных ему гносеологиче-
ских учений, В. Зеньковский формулирует три основные предпосыл-
ки, или аксиомы знания, невыводимые из опыта и внерациональные. 
Это, во-первых, аксиома реальности (формула В. И. Вернадского): 
«предмет знания» именно только в той мере и стимулирует познава-
тельную нашу деятельность, в какой мере он реален для нас. Во-
вторых, это аксиома разумности мира, – В. Зеньковский говорит в 
этой связи об «интуиции смысла в мире», которая всегда живёт и 
действует в нас, являясь «одним из аспектов веры»; о «замысле по-
знания» разумного и познаваемого мира, которым движется работа 
разума 38. В-третьих, это аксиома обращённости всех актов духа к Аб-
солютной сфера – «реляция к Абсолюту», по формуле Б. Вышеслав-
цева, или искание истины как «стремление вместить в моё сознание 
сознание абсолютное», по словам Е. Трубецкого 39. Этими аксиома-
ми завершается «познание вне Христа» и начинается «познание в 
свете Христовом».  

Собственно христианские предпосылки знания уже не являются 
аксиомами, т. е. чем-то обязательным, – речь идёт о свободной уста-
                                                           
36 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 104. 
37 Там же. – С. 71. 
38 См.: Там же. – С. 39, 40. 
39 См.: Там же. – С. 81–84. 
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новке духа. В. Зеньковский говорит здесь, прежде всего, о целостно-
сти жизни духа, о необходимости постоянно возвращаться к этой 
целостности, преодолевая ложную самостоятельность «естественного 
света разума». Речь идёт не о подчинении разума вере, а о внутрен-
нем преображении всего человека; не о растворении индивидуально-
го разума в церковном, а приобщении и обогащении индивидуально-
го сознания в церковном разуме, которое есть процесс свободный, и 
потому, между прочим, «нет и не может быть в Церкви обязательного 
для всех церковных людей философского миросозерцания». Право-
славие, утверждает В. Зеньковский, открывает широкий простор для 
исследования природы. «Во всяком случае соотношение современно-
го знания и коренных идей христианства может и должно быть вза-
имно свободным»40. При этом давно уже прошли времена, когда ре-
лигия отвергала современное знание – сегодня фактически совре-
менное знание отвергает христианское освещение тем знания. В этих 
условиях В. Зеньковский обосновывает ту позицию, что христианство 
не может ограничиваться рецепцией только того в современном зна-
нии, что для него приемлемо, – «христианская мысль должна за-
няться пересмотром основ знания, чтобы вернуть христианству его 
законное место в развитии знания»41. 

Переходя далее к вопросам христианской метафизики (космоло-
гии), В. Зеньковский, с одной стороны, отбрасывает неоплатонизм и 
концепции всеединства, выстраивая собственный вариант софиоло-
гии, основанный на христианском учении о тварности бытия; а с дру-
гой – определяет те постулаты современного естествознания, кото-
рые противоречат христианской вере, и потому должны быть пере-
смотрены, не отвергая при этом тех реальных достижений, которые 
есть в естественных науках. Такими постулатами являются учение о 
«бесконечной эволюции», отвергающее креационизм; принципиаль-
ное устранение идеи «чуда»; принятие факта царствующей в мире 
закономерности; тяготение к механистическому истолкованию при-
роды, устраняющему телеологию. Христианская космология, по 
В. Зеньковскому, вполне совместима с идеей эволюции, но при этом 
отстаивает прерывность развития бытия, и прежде всего – идею его 
начала как творения Богом мира из ничего. Отстаивая неустрани-
мость идеи чуда, православный философ опирается на теорию слу-
чайности А. Курно, высказывая идеи, близкие к ещё не родившейся 
синергетике (случайность как результат «встречи» двух независимых 
причинных рядов). В. Зеньковский вполне готов принять факт нали-

                                                           
40 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 88. 
41 Там же. – С. 95. 
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чия «законов» бытия, но обращает внимание на другой аспект, не 
замечаемый наукой – почему, собственно, мир «подчиняется» зако-
нам? Наконец, христианская космология, не отвергая принципа при-
чинности, восстанавливает в правах телеологическое истолкование 
природы, в котором В. Зеньковский фактически формулирует ещё не 
сформулированный к тому времени естествознанием антропный 
принцип. 

Краеугольный камень христианской метафизики – идея творе-
ния Богом мира из ничего, идея, которая одна только «сочетает по-
нятия Бога и мира, Абсолютного и относительного бытия в форме, 
которая оставляет обе стороны бытия в их полноте и реальности»42. 
Для христианского сознания, утверждает православный философ, 
идея бесконечности, по сути, применима только к Богу – «Он безна-
чален и в Нём нет условий его конца», в то время как «мир бесконе-
чен „вперёд”, но не „назад” – мир начался в акте творения, но при-
зван к бесконечному бытию»43. В. Зеньковский ещё не обращается к 
модели «большого взрыва», и доказывает допустимость идеи творе-
ния для науки лишь указанием на то, что «мир не может быть объяс-
ним из самого себя, что всё в мире не выходит за пределы „бывания”, 
вечного изменения»44. При этом он часто ссылается на слова 
Н. Лосского о том, что система мира может быть объяснена только 
сверхсистемным началом (вспомним в этой связи обоснованную в 
1931 г. теорему К. Гёделя о неполноте, математически выразившую, 
по сути, эту же идею). 

Стремясь провести чёткую грань между онтологическим дуализ-
мом христианской метафизики и любыми проявлениями пантеизма, 
В. Зеньковский особое внимание уделяет пониманию сотворённости 
идеального бытия. С материальным миром дело, как бы, обстоит яс-
нее – его тварность, т. е. принципиальная отличность от сферы Боже-
ства кажется очевидной (хотя аристотелевская идея вечности мира 
остаётся той основой, на которой развивается секулярная наука, и 
которая не была преодолена ни в томизме, ни в неотомизме, кото-
рый, как утверждает православный философ, принимая одновремен-
но безначальность мира и его зависимость от Бога, фактически раз-
мывает сущность творения). А вот что касается мира идей, то со вре-
мён античности была ясна, с одной стороны, бесспорная принадлеж-
ность идей к божественной сфере, а с другой – такая же бесспорность 
связи идей с миром. 

                                                           
42 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 148. 
43 Там же. – С. 157. 
44 Там же. – С. 159. 
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В. Зеньковский отвергает софиологические построения Вл. Соло-
вьёва, П. Флоренского и С. Булгакова, а также неоплатонические идеи 
С. Франка, которые, по его мнению, так или иначе развивают идею 
единосущия Бога и мира. В свою очередь, он пытается раскрыть су-
щественное различие между идеями в Боге и идеями в мире, что 
должно помочь утвердить понятие творения и уяснить различие Бога 
и мира. «<...> Идеи в тварном мире, как его идеальная основа, как 
„корни” вещей, по своему содержанию, по своему смыслу ничем не 
отличны от идей, входящих в Премудрость Божию – но идеи в Боге 
суть действительно вечные мысли Божии. <...> Идеи в мире есть либо 
„отражение” божественных идей, либо вхождение в тварное бытие 
идей Божиих. Божественные идеи вечны по своей природе; входя в 
мир, „живя” в мире, они сохраняют это качество вечности, но, с дру-
гой стороны, жизнь идей в мире подчинена судьбам мира. Как раз 
именно в акте творения вечные божественные идеи, „засеменяя” 
тварное бытие, живут с этого момента нераздельной от мира жиз-
нью». В акте творения, таким образом, происходит не только созда-
ние материального мира ex nihilo, но и «засеменение» этого мира 
идеями – мыслями Божиими, которые теперь становятся неотдели-
мыми от мира. «Идеи в мире не созданы, не „сотворены”, но, „засе-
меняя” мир собой, они живут уже новой жизнью, приобщаются к 
тварному естеству (не теряя качества вечности, но являясь уже „об-
разами” идей в Боге)»45. 

В связи с идеей творения стоит у В. Зеньковского концепция ие-
рархической структуры бытия (основанная, в частности, на идеях 
В. Штерна и Э. Бутру). Основной мыслью этой концепции является 
положение о прерывности бытия, о скачках между различными его 
уровнями (этажами) – материальным (физическим и химическим), 
биологическим, психическим, духовным. «Всякая высшая ступень 
опирается на низшую, но не есть продукт её»46. Одним из аргумен-
тов для В. Зеньковского становится при этом квантовая теория 
М. Планка, устанавливающая факт прерывного (квантового) харак-
тера энергетических процессов. Идея скачков в бытии, согласно хри-
стианской космологии, не разрушает единства бытия и его иерархич-
ности, но отвергает понятие сплошной, непрерывной эволюции. Та-
ким образом, «ничто так не подтверждает всю силу идеи творения, 
как именно прерывность в бытии, невозможность выводить высшие 
формы из низших»47. 

                                                           
45 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 154. 
46 Там же. – С. 170. 
47 Там же. – С. 173. 
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Христианская космология, таким образом, утверждает участие 
Бога в переходе от одних форм бытия к другим. Попытку Тейяра де 
Шардена связать эти процессы с некими «движущими силами эво-
люции», В. Зеньковский считает не более, чем современной мифоло-
гией. В то же время, сам он отстаивает идею органической целостно-
сти мира. 

Космология В. Зеньковского в некотором смысле гилозоистична. 
«Мир есть живое целое – такова наша основная и первичная интуи-
ция мира»48, – утверждает философ. Христианская космология «по-
коится на понятии жизни мира»49. Гилозоизм этот, однако, не мате-
риалистического, а идеалистического, духовного свойства. Утвержда-
ется не столько всеобщая распространенность в материи психических 
свойств, сколько наличие единого духовного центра, оживляющего 
мир. Рассмотрев предшествующие метафизические концепции о 
«душе мира» и «тварной Софии», В. Зеньковский здесь прибегает к 
расширению понятия мистической Церкви, утверждая, что «носите-
лем единства мира является Церковь, понятая, однако, уже не в исто-
рическом её аспекте, а в более широком космическом смысле»50. По-
нятие космической Церкви, пожалуй, остаётся у него недостаточно 
обоснованным, но важно отметить, что при этом выдвигается идея 
связи всего бытия с человеческой сферой (как субстратом Церкви), 
т. е. идея антропоцентризма. Идея метафизической Церкви помо-
гает В. Зеньковскому обосновать своеобразную христианскую форму-
лу антропного принципа: «Человек был задуман Богом как руково-
дящая миром сила, поэтому во всём процессе развития мира как его 
конечная цель было появление человека. Потенциально человече-
ское естество всё время соприсутствовало миру (в дочеловеческую 
фазу) именно потому, что мир был нечто целое, как единое бытие 
Церкви»51. 

Основным проявлением жизни мира, о которой пишет философ, 
являются силы любви, пронизывающие мир (в этом смысле и ньюто-
новский закон притяжения оказывается лишь «потускневшим отра-
жением» христианского учения об «узах любви», связующих мир). 
Эти силы любви есть божественные энергии (по учению св. Григория 
Паламы), пронизывающие мир – и в этом именно смысле мир «под-
чиняется» неким объективным законам, которые на самом деле яв-
ляются этими божественными энергиями, лучи которых проходят 
через мир и «творят своё оживляющее и преображающее дейст-
                                                           
48 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 163. 
49 Там же. – С. 187. 
50 Там же. – С. 184. 
51 Там же. – С. 184. 
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вие»52. В мире, таким, образом, согласно христианской онтологии, 
существует не только чувственно воспринимаемая и измеримая 
«оболочка», и не только сфера идей («идейный костяк»), но также и 
апофатическая, не поддающаяся рационализации основа жизни – 
«„дыхание жизни”, которое не есть „продукт” или „функция” идейной 
или чувственной сферы, но которое, наоборот, сообщает жизнь и 
чувственной, и идейной сфере»53. 

Однако реальность, очевидно, мало согласуется с такой идилли-
ческой картиной природы, пронизанной «силами любви». Кроме 
очевидной борьбы за существование, мир полон других разнообраз-
ных проявлений зла и несовершенства. И здесь на помощь христиан-
ской космологии приходит учение о «повреждённости» природы. 
Речь идёт не только о «повреждённости» человеческой природы, вы-
званной первородным грехом – речь о «повреждённости» природы 
как мира, речь о том, что норма, вложенная в бытие при творении, 
остаётся в реальности не реализованной, а природа – ущемлённой.  

Идея «повреждённости» природы, на первый взгляд, несовмес-
тима с научным толкованием объективности природных законов, ут-
верждающим «естественность» реального положения вещей. Для 
В. Зеньковского здесь, однако, раскрывается лишь ограниченность 
чисто механического понимания причинности, готового оправдать 
как «естественное» и всякие природные аномалии, всякие неестест-
венные, по сути, отклонения от общепризнанной нормы, – того на-
правления в естествознании, которое изгоняет всякий телеологизм. 
Что же может дать научному сознанию идея «повреждённости», «бо-
лезни» природы? Православный философ как бы «оборачивает 
вспять» свой антропоцентричный телеологизм – «повреждённость» 
природы рассматривается с точки зрения направленности космиче-
ского развития к человеку. Если последнего часто называют «микро-
космом», то и мир, утверждает В. Зеньковский, вполне можно харак-
теризовать как «микроантропос» в том отношении, что «всюду в бы-
тии есть подчинённость дочеловеческого бытия человеку. Это есть 
своеобразный антропоцентризм в изучении бытия, – без чего многие 
стороны в дочеловеческом бытии оказываются непонятными и не-
изучаемыми»54. Трудно удержаться, не подчеркнув ещё раз фактиче-
ское обоснование (конечно, пока метафизическое, а не физическое) 
антропного принципа. 

                                                           
52 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 188. 
53 Там же. – С. 189. 
54 Там же. – С. 198. 
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Третьего тома «Основ христианской философии» В. Зеньковский 
не написал, но христианская антропология, проблема человека и его 
воспитания волновали его всю жизнь, во многом воплотившись в из-
ложенной выше психолого-педагогической концепции. Ключевое 
понятие в «метафизике человека» – понятие первородного греха. 
Только через него можно осмыслить одновременно наличие «факта 
свободы» в человеке (несмотря на его зависимость от природы и со-
циальной среды), так и её ограниченность, точнее – её устремлён-
ность ко злу, преодолеваемую только благодатью. Первородный грех 
объясняет и раздвоение познавательных сил в человеке – раздвоение 
разума и сердца 55. 

Наконец, как уже отмечалось в начале, В. Зеньковский хорошо 
известен как историк русской философии. Среди серии его историко-
философских трудов особое место занимает фундаментальное иссле-
дование «История русской философии» (т. 1–2, Париж, 1948–50, в 
1953 переведена на английский и французский языки). Следует отме-
тить также книгу «Русские мыслители и Европа» (1926) и специаль-
ную монографию о Н. В. Гоголе (1961), творчеством которого он за-
нимался всю жизнь (уже упоминался первый исследовательский 
опыт, относящийся к 1902 году, отметим также публикацию в журна-
ле «Христианская мысль» в течении 1916 года большой работы 
«Н. В. Гоголь в его религиозных исканиях»).  

Переиздание «Истории русской философии» В. Зеньковского на 
родине на рубеже 80–90-х годов, в условиях уже очевидно необходи-
мого, но ещё только начинающегося пересмотра методологических 
основ этой науки, сразу превратило эту книгу в своеобразный науч-
ный бестселлер, а для многих философов – и в новый методологиче-
ский ориентир, почти такой же непререкаемый, каким ранее была 
марксистская историография. С другой стороны, предпринимаются 
попытки написать историю русской философии «не по Зеньковско-
му». Время более объективной оценки (и менее предубеждённой кри-
тики) этой работы приходит постепенно, но, во всяком случае, она 
остаётся своеобразным ориентиром, точкой отсчёта. 

Говоря о концепции русской философии у В. Зеньковского, пре-
жде всего, отметим, что он использует преимущественно историче-
ский метод как в описании процесса развития русской философии в 
целом, так и при исследовании конкретных мыслителей. Он видит 
свою задачу не в том, чтобы что-либо «реконструировать», а в том, 
чтобы выявить «творческие корни», т. е. теоретические влияния и 
предпосылки творчества того или иного автора, определить «интуи-

                                                           
55 См.: Зеньковский В. В. Очерк моей философской системы. – С. 251. 
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ции или исходные построения, которые направляли это творчество». 
История русской философии, соответственно, предстаёт как «история 
творчества отдельных мыслителей», хотя при этом и выделяются те 
или иные направления. 

В представлении В. Зеньковского основной проблемой русской 
философии предстаёт проблема секуляризма, иначе говоря – диа-
лектика русской философии определяется, с одной стороны, стрем-
лением к свободе философской и научной мысли (в том числе, и ос-
нованной на религиозной точке зрения), а с другой – принципиаль-
ным отвержением религиозной установки духа. Вопрос о соотноше-
нии разума и веры, свободного исследования и церковной традиции 
предстаёт в этом контексте как основной для русской философии, 
через который она уже подходит к освещению трёх других тем, исхо-
дящих из христианства, но выстраиваемых подчас на почве секуля-
ризма – темы персонализма, или личности, темы свободы и темы 
социальной 56. Иное решение этих тем по сравнению с западной фи-
лософией (при всём влиянии последней на российскую мысль) опре-
деляется, прежде всего, тем, что «русская мысль всегда (и навсегда) 
осталась связанной со своей религиозной стихией, со своей религиоз-
ной почвой; здесь был и остаётся главный корень своеобразия, но и 
разных осложнений в развитии русской философской мысли»57. Со-
ответственно, среди основных характерных черт русской философии 
В. Зеньковский выделяет онтологизм (как включённость познания в 
наше «действование» в мире), антропоцентризм (при всём значе-
нии теоцентризма, т. е. собственно религиозной тематики, и космо-
центризма, – преобладание моральной установки и социальной про-
блематики), историософичность (т. е. обращённость к вопросам о 
смысле и конце истории). Одним из главных вдохновений русской 
философии православный философ считает идеал «целостности», 
т. е. неразрывности теории и практики, отвлечённой мысли и жиз-
ни 58. А вот советскую концепцию, утверждавшую, что «основное те-
чение в русской философии было и есть развитие и обоснование ма-

                                                           
56 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. – Т. 2. – Ч. 2. – Л., 1991. – 
С. 232–233. 
57 См.: Зеньковский В. В. История русской философии. – Т. 1. – Ч. 1. – Л., 1991. – 
С. 12. 
58 Нельзя не заметить, что в значительной степени историко-философская кон-
цепция В. Зеньковского развивает соответствующие идеи, впервые сформулиро-
ванные ещё славянофилами; из более близких по времени мыслителей отметим 
С. Франка, который в своих историко-философских работах 20-х годов («Сущность 
и ведущие мотивы русской философии», «Русское мировоззрение» и др.) обосно-
вывает схожую концепцию. 
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териализма», он считал «намеренной фальсификацией истории рус-
ской мысли»59. 

В. Зеньковский постоянно подчёркивал значительный вклад 
России в общемировое культурное наследие, выступал против при-
нижения самостоятельности и оригинальности русской культуры. Он 
не исключал плодотворного влияния на неё передовых традиций за-
падной культуры (в литературе, философии, искусстве и т. д.). Однако 
своеобразие отечественной мысли, по его мнению, обнаруживается, 
прежде всего, в её сущностной основе, формировавшейся под непо-
средственным воздействием условий русской жизни, и, прежде всего, 
православия. Здесь, собственно, раскрывается и внутренний смысл 
его историко-философских «отступлений»: «Всюду, где это уместно, 
я стремлюсь к тому, чтобы связать мои взгляды с исканиями и идея-
ми русских мыслителей»60. В. Зеньковский считал, что магистраль-
ное направление русской культуры составляет не цепь заимствова-
ний, а преемственное развитие национальных традиций и собствен-
ных импульсов, сложившихся в русле православия; их влияние вре-
менами затухало, но затем возобновлялось с прежней интенсивно-
стью. Подчеркнём в этой связи ещё раз, что христианская метафизи-
ка В. Зеньковского имеет в своей основе многолетнее изучение и вос-
приятие религиозных исканий Гоголя. 

Таковы основные проблемы научных поисков В.В. Зеньковского; 
можно говорить, по сути, о трёх его научных «ипостасях» – филосо-
фа-метафизика, педагога и психолога, историка философии. Это, од-
нако, не полный перечень. Несколько лет назад стало известно ещё 
об одном его научном интересе – экономике, – найден и пока лишь 
частично опубликован его фундаментальный труд «Общие законы 
экономической жизни»61, написанный, как и прочие работы, в духе 
православного мировоззрения. Наконец, об о. В. Зеньковском можно 
говорить как о православном богослове. С обоснованием христиан-
ской космологии, а также исторической роли христианства связана 
собственно богословская книга В. Зеньковского «Апологетика» (1957). 

Христианская философия и педагогика Василия Зеньковского 
остаётся во многом ещё не востребованной (в силу, прежде всего, 
внешних причин, связанных с долгой «закрытостью» эмиграции), 
однако его мысль вполне может быть современной и действенной в 
нынешних дискуссиях о месте человека в мире и о его воспитании. 

                                                           
59 См.: Зеньковский В. В. Кто фальсифицирует историю русской философии? // 
Зеньковский В. В. История русской философии. – Т. 2. – Ч. 2. – Л., 1991. – С. 249. 
60 Зеньковский В. В. Основы христианской философии. – С. 7. 
61 См.: Вестник РХД. – 1991. – № 161. 
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