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ВСТУП 

Хронологічні межі1 монографічної теми засвідчують, до 
якої міри складним був український філософорелігійний процес. 
Заборони на рідномовне слово, жорсткі протидії цензури2 
поєднувалися з необ’єктивною критикою3, що часто впливала на 
моральний стан дослідника і на долю самого рукопису.  

Через цькування у пресі Орест Новицький припинив 
працю над унікальним трактатом (вийшло тільки чотири 
томи)4, а Петро Авсенєв передчасно покинув земний світ не 
лишень через важку хворобу, а також через усвідомлене розу-
міння особистої драми: від неможливості поєднати свої науково-
духовні ідеали із тогочасними освітньо-педагогічними формаль-
ностями5. Дехто після 1920-го, змирившись із більшовицькою 
системою, частково писав “для кращих часів”, вдаючись до 

                                                
1 Часові межі тут не означають хронологічно послідовного аналізу 

запропонованої спадщини. Натомість, згідно зі структурою монографії, 
засвідчено лишень осмислення філософорелігійних ідей зазначеного 
періоду, позаяк їх концептуальне розуміння наявне фактично у творчості 
усіх діячів.    

2 Див., напр.: Лизанчук В. Навічно кайдани кували: факти, документи, 
коментарі про русифікацію в Україні / Василь Лизанчук. – Львів : Ін-т 
народознавства НАН України, 1995. – 412 с. /2/ с. ; іл. портр. 

3 Див., напр.: [Новицький Орест]. Несколько слов в ответ на рецензию 
1-й части этого сочинения, помещенную в Современнике [у №6 за 1860 р.] 
[Орест Новицький] // [Новицкий Ор[ест]. Постепенное развитие древних 
философских учений в связи с развитием языческих верований. 
Соч[инение] Ор[еста] Новицкого. –  Ч. IV: Религия и философия Александ-
рийского периода. – К. : В Университетской типографии, 1861. – VІ с.+ХХ с. + 
384 с.  

4 Див., напр.: [Новицький Орест Маркович]. Очерк индийской 
философии. Статьи. Черновой автограф. 1844–17 янв. 1845 / [Новицький 
Орест Маркович] // Ін-т рукопису НБУ ім. В. Вернадського, ф. 201 
[Новицький Орест Маркович], [од. зб.] № 27, 120 арк. 

5 Див.: Мозгова Н. Г. Київська духовна академія 1819–1920: філо-
софський спадок / Н. Г. Мозгова. – К. : Книга, 2004. – С. 126, 128–129. 
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езопової мови (як це вийшло, зокрема, в Олексія Ґілярова6). 
Становище, що складалося, не рятувало від репресій7, а між тим 
(через двоїстість позиції) поступово знижувало й науковий 
рівень написаного.  

Зважати потрібно також на факти вимушеної еміграції 
(доля М. Бердяєва, С. Булгакова, В. Зіньківського, І. Огієнка,  
Дм. Чижевського, М. Шлемкевича, О. Кульчицького та ін.). Адже 
виниклі обставини значною мірою формували стан, тематику 
наукової праці та утвердження нових концепцій. 

Отже, сукупність несприятливих чинників (передусім 
через суспільно-історичне становище української філософоре-
лігійної думки епохи Російської імперії й тоталітарного режиму 
СРСР) спонукає до вивчення спадщини досліджуваних 
мислителів саме у контексті монографічної теми. Тим паче, коли 
зважити на реальне становище українського релігієзнавства, 
яке, як вважає Ю. Чорноморець, щоб “не розпастися на окремі 
науки, […] мусить якісно підвищити рівень філософії релігії як 
власної центральної дисципліни”8. 

Стосовно актуальності теми дослідження, то ситуація 
ускладнюється реальними стереотипами ідеологічної спадщини 
марксизму-ленінізму. Адже вони, продовжуючи тяжіти над 
інтелектуальною діяльністю частини вітчизняного наукового 
світу, утруднюють і термінологічне усталення у філософії релігії, 
і сам процес її структуризації у міждисциплінарному просторі. 
Об’єктивність названого стану зумовлена тим, що за десятиліття 
атеїзації радянського суспільства унеможливлювався розвиток 
відповідних студій, внаслідок чого утвердились і були названі 
стереотипи; усунути їх може “очищення розуму чи інших 

                                                
6 Див.: Гиляров А. Анализ основных понятий, необходимых для 

четкого понимания диалектического материализма: диалектика, матери-
ализм, диалектический идеализм, идеалистический материализм. (Мате-
ріали до нарису). [1933]. Машинопис. Без початку / А. Гиляров // Ін-т руко-
пису НБУ імені В. Вернадського, ф. 210 (Ґіляров О.М.), [од. зб.] № 4. – 53 арк.  

7 Див., напр.: Ткачук М. Філософія світла і радості: Олексій Гіляров /  
М. Ткачук. – К. : Український Центр духовної культури, 1997. – 184 с. : портр. – 
Бібліогр. : С. 171–176. – (Духовні скарби України). 

8 Чорноморець Юрій. Перспективи релігієзнавства у ХХІ столітті /  
Ю. Чорноморець // Філософська думка. – 2013. – № 3. – С. 47. 
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пізнавальних спроможностей дослідника ХХІ ст.”9. Але те, про що 
писав Тарас Кононенко 2008 року, залишається невирішеним і 
тепер. 

Названі обставини спричинили те, що запропонована тема 
ще не стала об’єктом спеціального системного вивчення, як з 
огляду на функціонування ідей у філософорелігійному процесі, 
так і щодо комплексного осмислення їх у міждисциплінарному 
просторі та у (між)релігійних комунікаціях.  

Адже вивчати маловідоме, призабуте завжди має бути мо-
ральною спонукою, громадянським обов’язком задля утверд-
ження істини. І тут слушними стають розмисли Сергія Бул-
гакова. “Актуальність Бога у світі, – зазначав мислитель, –  
робить час реальним, […] водночас усуває можливості детер-
міністичного розуміння історії, як механізму, в якому все за-
здалегідь передбачено”10 (у цьому випадку маємо на увазі 
лишень конкретну філософорелігійну позицію, а не елементи 
суперечності у його твердженні про суть детермінізму; таке є 
темою для іншого дослідження). Є сподівання, що у цьому разі 
філософія релігії та філософія знання (особливо після виходу в 
світ однієї з монографій Віктора Петрушенка11) активізують 
взаємоконтакти, зокрема, коли йдеться про “саморефлектив-
ність свідомості, її універсальність та високий ступінь 
інваріантності”12.  

Монографічна тема в українській науці майже не дослід-
жена. Відсутність скоординованих напрацювань зумовлена і 
комплексом названих причин.  

Хоча є наявними відповідні наукові здобутки з висвіт-
лення окремих маловивчених або майже невідомих персоналій з 
позицій суміжних галузевих тематик і концепцій. Переважно це 
                                                

9 Кононенко Т. Парадигмальні виміри історико-філософського до-
слідження. Трансформація принципів / Тарас Кононенко // Народно-
звичаєві обрії філософії Г. Сковороди. Філософія УКРАЇНИ. Вступ до 
методології українознавства. – К. : Науково-дослідний інститут 
українознавства, 2008. – С. 60. 

10 Булгаков С. О тварности / Сергей Булгаков // ВФиПс. – 1915. – Кн. 4 
(129). – Сент.-окт. – С. 334. 

11 Див.: Петрушенко В. Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, 
аксіологія : монографія / В. Л. Петрушенко. – Львів : Ахілл, 2005. – 320 с.  

12 Там само. – С. 318. 
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є  праці аналітико-оглядового спрямування про першовитоки, 
розвиток і утвердження українського любомудрія у руслі 
європейської філософської думки13.  

Спільною особливістю їх є ситуативне, принагідне затор-
кування теми цієї монографії з огляду на контекст конкретного 
періоду (переважно на міждисциплінарних суміжжях). За 
жанрами це є  монографії, статті (зокрема, оглядові) й авторефе-
рати дисертацій. Найдоцільніше проаналізувати їх наскрізно з 
погляду заторкнутих проблематик, водночас маючи на увазі спе-
цифіку жанрів. 

Передусім варто розглянути ситуацію з філософорелігій-
ними ідеями у контексті міждисциплінарного простору. Марина 
Ткачук усебічно розкрила спадщину значної частини мисли-

                                                
13 Див., напр.: Бичко І. Київський університет у контексті ук-

раїнського філософського знання / Ігор Бичко // Філософські обрії. – [Київ ; 
Полтава], 2001. – Вип. 7. – С. 120–135; Бичко І. В. Київська школа 
екзистенційної філософії / І. В. Бичко // Метаморфози свободи: спадщина 
Бердяєва в сучасному дискурсі (до 125-річчя з дня народження М. О. Бер-
дяєва) // Український часопис російської філософії Вісник Товариства 
російської філософії при Українському філософському фонді. – К. : Вид. 
ПАРАПАН, 2003. – Вип. 1. – С. 29–41; Вісник Товариства російської філософії 
при Українському філософському фонді; Ґенеза філософських студій у 
Київському університеті / авт. Л. В. Губерський, А. Є. Конверський, І. В. Бич-
ко, І. В. Огородник та ін. – К. : [Б. в.], 2010. – 492 с. ; Історія української 
філософії : підруч. / М. Ю. Русин, І. В. Огородник, С. В. Бондар та ін. – К. : 
Видавн. поліграф. центр, 2008. – 622 с.; Мозгова Н. Г. Київська духовна 
академія: 1819–1920: Філософський спадок / Н. Г. Мозгова. – К. : Книга, 
2004. – 320 с. – Бібліогр.: С. 305–317; Огородник І. В. Українська філософія в 
іменах / І. В. Огородник. – К. : Либідь, 1999. – 492 с.; Огородник І. В. Історія 
філософської думки в Україні : навч. посіб. / І. В. Огородник. – К. : Вища шк., 
1999. – 543 с.; Філософська думка східних слов’ян: бібліографічний словник / 
І. В. Огородник, В. В. Огородник, В. Ф. Русин, В. Ф. Діденко ; наук. ред.  
Л. В. Губерського. – К. : Парламентське вид-во, 1999. – 328 с.; Печеранський І. П. 
Павло Тихомиров: життєвий шлях та філософська спадщина / І. П. Пе-
черанський. – К. : Рада, 2008. – 178 с.; Ткачук М. Л. Київська академічна 
філософія ХІХ – початку ХХ ст.: методологічні проблеми дослідження /  
М. Л. Ткачук. – К. : ЗАТ “ВІПОЛ”, 2000. – 248 с. – Бібліогр.: 362 назви; Тка- 
чук М. Л. Проблема віри і знання у творчості Петра Ліницького / М. Л. Тка-
чук // Наук. зап. НаУКМА. Серія “Філософія і релігієзнавство”. – 2008. –  
Т. 76. – С. 35–42; Шупик-Мозгова Н. Г. Петро Ліницький: життєвий шлях і 
духовна спадщина / Н. Г. Шупик-Мозгова. – К. : Укр. Центр духовної 
культури, 1997. – 208 с. – (Духовні скарби України).  
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телів, котрі стали об’єктом осмислення у цій монографії, але у 
дослідниці підхід – переважно з позиції історії філософії чи 
релігійної філософії й зі спеціальною увагою до методологічних 
проблем14. Певні місця дотику трапляються і у авторефераті 
Наталії Мозгової, зокрема, щодо корелятивних взаємовідносин у 
функціонуванні ідей з погляду “онтологізації логіки” і “введення 
у ключове поняття предмета гносеології “неусвідомленого–
ірраціонального”15. 

Між тим О. В. Чаплинська імпліцитно заторкує функціо-
нальність філософорелігійної ідеї Бога з погляду структури 
людини і світобудови, коли розмірковує про єдність людської 
істоти з природним світом, зі Всесвітом через пробудження 
внутрішньої свободи людини16. Щодо названого міждисцип-
лінарного простору, то в одній зі своїх статей Н. Г. Мозгова 
прагне розкрити можливості природного богослів’я стосовно 
українського любомудрія, однак у полі зору дослідниці не було 
наміру з’ясовувати взаємозв’язки цих галузей, коли йшлось про 
“ідеї вищого начала буття”17. Осмислюючи релігійно-філо-
софську проблематику визначеного періоду, О. В. Гавдяк на су-
міжжі релігійної філософії та філософії релігії розмірковує про 
можливості виокремлювати елементи істини з аналізованих 
систем, імпліцитно торкаючись ідеї істинності й повноти 
(між)релігійних комунікацій18. Але до такої ідеї не уконтексто-

                                                
14 Див.: Ткачук М. Л. Київська академічна філософія ХІХ – початку 

 ХХ ст. і становлення історико-філософської думки в Україні : автореф. дис. 
… канд. філос. наук / М. Л. Ткачук ; Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди НАН 
України. – К., 2001. – 36 с.    

15 Див.: Мозгова Н. Г. Київська духовно-академічна філософія : аналіз 
логіко-гносеологічних тенденцій : автореф. дис. … д-р філос. наук / Н. Г. Моз-
гова ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К. : [б.в.], 2006. – С. 19. 

16 Див.: Чаплинська О. В. Філософія українського неоромантизму: пара-
метри розуміння людини : автореф. дис. … д-р філос. наук / О. В. Чаплинська;  
Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : [б.в.], 2007. – С. 11–12.  

17 Див.: Мозгова Н. Г. Автор першої філософської енциклопедії 
Сильвестр Ґоґоцький / Н. Г. Мозгова // О религиозных философах России и 
Украины: персонологические очерки: монография / Г. Е. Аляев, Б. В. Емелья-
нов, Н. Г. Мозговая, Т. Д. Суходуб. – Полтава: ООО “АСМИ”, 2010. – С. 16.  

18 Гавдяк О. В. Релігійно-філософська проблематика у вітчизняному 
науковому просторі ХІХ – початку ХХ ст. // Ґілея – 2012. – Вип. 61 (№6). – 
С.488.  
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вується проблематика статті Г. Аляєва і Б. Ємельянова19, хоча в 
“Основах християнської філософії” В. Зіньківського (названі 
автори аналізують цю працю) є чимало язичницько-христи-
янських реалій для осмислення “істинності” – як елемента 
названої ідеї 20. На зіткненні міждисциплінарного простору і 
формування філософорелігійних ідей А. Яковенко розмірковує 
про “трансцендентного Бога – Святу Трійцю” 21, але без уваги до 
багатопроявності іпостасей християнського Бога у руслі ідеї 
Божества і системи Його наймень; при аналізі названої ідеї 
відношення та інші конструкти цілісно пронизують її простір, 
одначе такі стани у Г. Панкова не опинилися у полі зору22. 
Натомість Т. Суходуб частково розкриває відношення “Бог–
людина–Бог”, коли фіксує психологічні стани самого С. Бул-
гакова щодо його розмислів про ймовірні наслідки філо-
софського дискурсу (коли Богочоловік міг би перетворитись та 
“людину-Бога”23; відповідно до наукової мети дослідниці 
докладніше висвітлення цих процесів не відбулось. Цитуючи 
розмисли В. Зіньківського щодо “з’ясування діалектики ідей”24, 
автори іншої статті не мали на меті проводити порівняльні 
осмислення з ідеями філософії релігії25. Стосовно Н. Г. Мозгової, 

                                                
19 Аляев Г. Е. Христианская философия Василия Зеньковского //  

О религиозных философах России и Украины: персонологические очерки: 
монография / Г. Е. Аляев, Б. В. Емельянов, Н. Г. Мозговая, Т. Д. Суходуб. – 
Полтава : ООО “АСМИ”, 2010. – С. 233.  

20 Див.: Зеньковский В. В. Основы христианской философии / В. В. Зень-
ковский. – М. : Канон+, 1997. – С. 76–77, 412, 414–415, 417, 436, 454, 458 та ін. – 
(История христианской мысли в памятниках).  

21 Кітов М. Г. Руська національна філософія в контексті української 
національної історії та культури: монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2008 – С. 323.  

22 Див.: Панков Г. Д. Православна академічна філософія релігії в Росії 
(ХІХ–поч. ХХ ст.) : автореф. … д-р філос. наук / Г. Д. Панков ; Ін-т філософії 
імені Г. С. Сковороди НАН України. – К. : [б. в.], 2006. – 40 с. 

23 Аляев Г. Е. “Героизм и подвижничество”: размышление о фило-
софском пути Сергея Булгакова // О религиозных философах России и Ук-
раины: персонологические очерки: монография / Г. Е. Аляев, Б. В. Емелья-
нов, Н. Г. Мозговая, Т. Д. Суходуб. – Полтава: ООО “АСМИ”, 2010. – С. 151. 

24 Зеньковский В. В. Основы христианской философии / В. В. Зень-
ковский. – М. : Канон+, 1997. – С. 22. 

25 Див.: Аляев Г. Е. Христианская философия Василия Зеньковского // 
О религиозных философах России и Украины: персонологические очерки: 
монография / Г. Е. Аляев, Б. В. Емельянов, Н. Г. Мозговая., Т. Д. Суходуб. – 
Полтава : ООО “АСМИ”, 2010. – С. 223. 



 

 10 

то вона слушно зауважує, що від ідеї безумовного в інтер-
претації П. Ліницького формується також ідея істини (щоправда, 
таку ідею кваліфіковано лишень з філософських позицій)26, – 
згідно із задумом монографічної теми. Дотичним до філософо-
релігійного сприйняття ідеї Бога є спостереження Г. Б. Апа-
насенко про специфічну концепцію О. Новицького “емпірично-
раціональної побудови філософії”, яка спрямована на подолання 
емпіризму Ґ. Геґеля”27. Щодо А. В. Волкова. З позиції принципу 
поступовості–послідовності викладено розмисли про законо-
мірність того, як О. Ґіляров трактує “Великого Духа” у вигляді 
Вищого Божества, однак через специфіку свого дослідження 
докладніший філософорелігійний аналіз Волков не планував, 
зокрема, стосовно того, як розумів Ґіляров явище єрархізації 
двох світів – Божого й людського28. Осмислюючи універса-
лізацію категорії свободи у М. Бердяєва (з погляду Бога і 
людини), Тетяні Суходуб добре було б пов’язати волелюбність – 
як особисту рису самого Бердяєва – із ментальністю української 
нації29 (особливо у контексті його філософії свободи). Розмірко-
вуючи про взаємозв’язок методологічних принципів і філо-
софських постулатів М. Грушевського, Володимир Будз30 не 
вважав за доцільне торкнутися позиції цього вченого про так 
звану  “чортівщину”31 у “Требнику” Митрополита Петра Могили. 
                                                

26 Мозгова Н. Г. Філософський теїзм Петра Ліницького // О ре-
лигиозных философах России и Украины: персонологические очерки 
[Текст]: монография / Г. Е. Аляев, Б. В. Емельянов, Н. Г. Мозговая,  
Т. Д. Суходуб. – Полтава: ООО “АСМИ”, 2010. –  С. 48. 

27 Апанасенко Г. Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії 
та проблему періодизації історико-філософського процесу ; Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ: [б. в.], 2006. – С. 4. 

28 Див.: Волков А. В. Земная философия жизни Алексея Гилярова // 
Гиляров А. Н. Философия в ее существе, значении и истории [сост., ред. изд. 
и автор вступ. статьи А. Г. Волков]. – Мелитополь: Издательский дом МГТ, 
2007. – С. 3–18. – (“Антология украинской мысли”). 

29 Див.: Аляев Г. Е. О “человеке, отпущенном на свободу”: Николай 
Бердяев // О религиозных философах России и Украины: персоноло-
гические очерки: монография / Г. Е. Аляев, Б. В. Емельянов, Н. Г. Мозговая, 
Т. Д. Суходуб. – Полтава: ООО “АСМИ”, 2010.  – С. 160. 

30 Див.: Будз В. П. Філософія історії Михайла Грушевського: автореф. 
дис. … канд. філос. наук: В. П. Будз; Львівський національний університет 
імені Івана Франка. – Львів: [б. в.], 2001. – 20 с. 

31 Див.: Грушевський М. З історії релігійної думки в Україні /  
М. Грушевський. – К. : Освіта, 1993. – С. 101. 
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Хоча названа “чортівщина” (в інтерпретації Грушевського) – це 
насправді не що інше, як обґрунтоване введення до цього 
“Требника” охристиянізованих язичницьких елементів у житті 
Української Церкви; зокрема, коли говорити про ідею взаємодії 
добра–зла, світла–темряви. 

В інших публікаціях спадщину персоналій або відповідне 
коло проблем стосовно теми цієї монографії заторкнуто  
опосередковано32. 

Супровідно з’явилася низка досліджень, у яких назване ко-
ло питань пов’язане з окремими процесами структуризації 
філософії релігії, що прямо, імпліцитно чи латентно зумовлено 
функціонуванням ідей на суміжжях міждисциплінарного 
простору, зокрема, у контексті утвердження національних засад 
цієї галузі знання 33.  
                                                

32 Див.: Алєксеєнко А. П. Духовність: сутність, еволюція, форми 
виявлення в етносі : автореф. дис. … д-р філос. наук / А. П. Алєксеєнко ; 
Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 32 с. ; Валявко І. В. Дмитро 
Чижевський як дослідник української філософської думки : автореф. дис. … 
канд. філос. наук / І. В. Валявко ; Ін-т філософії НАН України. – К.,1997. –  
25 с.; Дубровіна К. О. Розум і віра в філософській концеції П. Юркевича : 
автореф. дис. … канд. філос. наук / К. О. Дубровіна ; Київ. нац. ун-т імені 
Тараса Шевченка. – К., 2006. – 17 с.; Єлістратов С. Г. “Філософія серця” 
Памфіла Юркевича : автореф. дис. … канд. філос. наук / С. Г. Єлістратов ; Ін-т 
філософії НАН України. – К., 1996. – 25 с.; Мірчук І. Л. Філософські погляди 
Гавриїла Костельника : автореф. дис. … канд. філос. наук / І. Л. Мірчук ; 
Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2002. – 20, [1] c., включ обл.: 
Бібліогр.: С. 17–18; Сарапін О. В. Антропологічні ідеї в релігійно-
філософській спадщині Київської Духовної Академії (перша половина–
середина ХІХ ст.) : автореф. дис. … канд. філос. наук : / О.В. Сарапін ; Ін-т 
філософії НАН України. – К., 1995. – 28 с.; Фицик І. Д. С. С. Ґоґоцький як 
історик філософії : автореф. дис. … канд. філос. наук / І. Д. Фицик ; Київ. ун-т 
імені Тараса Шевченка. – К., 1996. – 24 с.; Черненко Т. В. Співвідношеня 
понять розуму та віри в історіософії П. І. Ліницького : автореф. дис. … канд. 
філос. наук / Т. В. Черненко ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 
2004. – 18 с. 

33 Гавдяк О. В. Релігійно-філософська проблематика у вітчизняному 
науковому просторі ХІХ – початку ХХ ст. / О. В. Гавдяк // Ґілея. – 2012. –  
Вип. 61(№ 6). – С. 486–491; Дудченко В. Синергія філософії і релігії як еон 
високої духовності / В. Дудченко // Філософські обрії. – 2011. – № 25. –  
С. 207–217; Лещенко В. Ідея містики і містицизму в екзистенціоналізмі 
Миколи Бердяєва / В. Лещенко // Ґілея : наук. вісник: зб. наук. праць / гол. ред. 
В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 66 (11). – С. 420–425; Лисий І. Я. 
Національна філософія як проблема / І. Я. Лисий // Наукові записки НаУКМА. 
Серія “Філософія і релігієзнавство”. – 2012. – Т. 128. – С. 9–15. 
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Стосовно міркувань про статус філософії релігії у руслі 
монографічної концепції.  

Ситуація зумовлена кількома причинами. Однією з фор-
мальних підстав став намір наблизити час такого визнання за 
філософією релігії, коли вона матиме статус окремої галузі 
знання. А поки що, за структурою Універсальної десяткової 
класифікації (УДК), вона є тільки як автономна структура у 
складі релігієзнавства34. Виникла ще й парадоксальна ситуація: 
УДКівський розділювач “291.1” названо так: “Загальні концепції. 
Філософія релігії” і вміщений він під рубрикою лише не-
християнських релігій35. Відсутність же власного реєстру в 
системі УДК щоразу ставить розглядувану галузь у ситуацію 
невизначеності, а відповідно – риторичних запитань і щодо 
наявних функціональних спроможностей. Маємо на увазі пере-
дусім статус зі структурованою внутрішньою несформова-
ністю36, яка існує й донині37. 

Відповідне ж усталення тим потрібніше, якщо брати до 
уваги історико-філософські виміри аналізованої галузі – як особ-
ливої, метатеоретичної координаційної системи у релігійному 
просторі й у сфері духу38. Не вдаючись до історії терміно-
логічного усталення філософії релігії (яке й досі не набуло 

                                                
34 Див.: Універсальна десяткова класифікація : у 2 кн. ; кн. 1: Таблиці / 

пер. з англ. ; гол. ред. М. І. Сенченко ; UDK Consorcium, Кн. палата України. – 
К. : Кн. палата України, 2000. – С. 162. 

35 Там само. 
36 Див.: Ларіонова В. К. Філософія релігії : посіб. / В. К. Ларіонова. – 

Івано-Франківськ : Гостинець, 2004. – С. 7; Тіменик З. Деякі спостереження 
над функціонуванням терміна “філософія релігії” / З. Тіменик // Вісник 
Нац. ун-ту “Львіська політехніка”. Серія “Філософські науки”. – 2006. –  
№ 550. – С. 95–100. 

37 Див.: Чорноморець Ю. Перспективи релігієзнавства у ХХІ столітті / 
Ю. Чорноморець // Філософська думка. – 2013. – № 3. – С. 40. 

38 Див.: Сватко Ю. І. Предмет філософії як інструмент аналізу 
історико-філософської доби / Ю. І. Сватко // Наук. зап. НаУКМА: Філософія 
та релігієзнієзнавство. – К. : Видавн. дім “КМА”, 2005. – Т. 37. – С. 9–14. Пор.: 
Философия религии: Альманах 2008–2009 / отв. ред. В. К. Шохин ; Ин-т 
философии РАН. – М. : Языки славянских культур, 2010. – С. 2; Див.: 
[Платон, єр.]. Древний Восток при свете Божественного Откровения 
Иеромонаха платона / [Платон, єр.]. – К. : Типография Императорского 
Университета Св. Владимира, 1898. – 671 с. + VI c. 
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належного статусу, зокрема, через те, що розуміється у шир-
шому і вужчому значенні39), пропонуємо натомість най-
прийнятніше: розгляд низки атрибутивних засад і концептів 
про аналізовану галузь знання.  

Складнощі з утвердженням філософії релігії (окрім уже 
названого вище затяжного етапу деідеологізації у постатеїс-
тичну епоху) пов’язані з низкою ще інших чинників. Зокрема,  
С. Головащенко вважає, що реально існує іншовимірний процес – 
“детеоритизація”; вона полягає у тому, щоб уникнути безаль-
тернативної прив’язки з конкретними світоглядними чи мето-
дологічними парадигмами40. Щодо стереотипів під час сприй-
няття цілого блока міжвіровизнавчих понять, то треба зважати 
на сам факт  уповільненого формування власної терміносистеми 
для філософії релігії, внаслідок чого й далі існує проблема її 
семантичної варіативності41. Об’єктивно виявляє себе ще один 
чинник – диференціація щодо структурування нових галузей 
знань. Тому (в сукупності із уже названими обставинами) 
стосунки релігієзнавства із власне філософією релігії є доволі 
напруженими42. Своєрідне резюме з цього приводу зробив 
Михаїл Смірнов – один із учасників згаданого вище Круглого 
столу. “Єдиної філософської “підкладки” у […] релігієзнавства 
бути не може, – зауважив дослідник, – кожне конкретне 
дослідження треба вибудовувати “під предмет” […]. Відповідно 

                                                
39 Див., напр.: Кірюхін Д. Філософія релігії: філософський енцикло-

педичний словник / Д. Кірюхін ; В. І. Шинкарук (гол. ред.) та ін. – К. : Абрис, 
2002; Гараджа В. И. Философия религии / В. И. Гараджа, Л. Н. Митрохин // 
Новая философская энциклопедия : в 4 т. ; Ин-т философии РАН ; Нац.-общ.-
науч. фонд; заместители председателя А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, уч. 
секр. А. П. Огурцов. – М. : Мысль, 2001. – Т. 4. – С. 230; Див.: [Платон, єр.]. 
Древний Восток при свете Божественного Откровения Иеромонаха  
Платона / [Платон, єр.]. – К. : Типография Императорского Университета  
Св. Владимира, 1898. – 671 с. + VI c. 

40 Див.: Обличчя релігієзнавства в сучасному світі. Круглий стіл 
“Філософської думки” і “Релігієзнавчих нарисів” / Підготувала Ольга Муха і 
Тетяна Фолієва  //  Філософська думка. – 2013. – № 3. – С. 12. 

41 Сарапін О. В. Філософія релігії у перспективі подолання семан-
тичної варіативності / О. В.  Сарапін // Наукові записки НаУКМА. Серія 
“Філософія та релігієзнавство”. – 2008. – Т. 76. – С.73–80. 

42 Див.: Чорноморець Ю. Перспективи релігієзнавства у ХХІ столітті / 
Ю. Чорноморець // Філософська думка. – 2013. – №3. – С. 47. 
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філософський апарат може бути яким завгодно, все залежить від 
предмета дослідження”43.  

На нашу думку, філософія релігії – це насамперед спроба  
органічно поєднати філософський аналіз основних понять, явищ 
релігії (зокрема, “Бог”, “воскресіння”, “одкровення”, “добро”, 
“зло”) із багатовимірними віровизнавчими, звичаєвими, обрядо-
вими чи іншими супровідними процесами у міждисциплі-
нарному просторі та у (між)релігійних комунікаціях, а також у 
сфері догмату й канону – як теоретико-духовних феноменів 
іншого, хоч і дотичного простору44. Звідси – найхарактерніша 
ознака цієї галузі – метатеоретичність і виявляється вона у 
постійному прагненні вийти за межі однієї релігійної системи з 
одночасним наміром виявляти і обґрунтовувати гармонізацію 
типологічних станів. Тоді є можливість з’ясувати найбільш 
сутнісне, типологічне (за утвердження елементів спільного 
через складні переосмислювальні процеси у духовній культурі). 
Філософорелігійні розмисли у руслі аналізованих ідей можливі й 
у межах однієї віровизнавчої системи, зокрема, тоді, коли 
здійснюється їх якнайширше розкриття, яке не є і не може стати 
об’єктом вивчення для богослів’я. 

Відтак формується здатність узгоджувати віровизнавчі 
системи, виокремлюючи найсутнісніше, внаслідок чого на 
(між)релігійних комунікаціях відбувається переосмислення 
філософорелігійних ідей у поєднанні із впливами традиції – як 
щоразу зреалізованого необхідного феномену за безперервності 
духовного буття людини. В об’єктивній сукупності на різних рів-
нях (насамперед – символічному, асоціативно-образному, част-
ково – на вірознавчому) настає сприйняття Вищих Розумних 
Сил, тобто Того, Хто Наймогутніший. Крізь усвідомлення і 
                                                

43 Обличчя релігієзнавства в сучасному світі. Круглий стіл 
“Філософської думки” і “Релігієзнавчих нарисів” / підготували Ольга Муха і 
Тетяна Фолієва  //  Філософська думка. –  2013. – № 3.– С. 12. 

44 Див.: [Платон, єр.]. Древний Восток при свете Божественного 
Откровения Иеромонаха Платона / [Платон, єр.]. – К. : Типография 
Императорского Университета Св. Владимира, 1898. – 671 с. + VI c.; 
[Сильвестр, єп.]. Опыт православного догматического богословия.  
(С историческим изложением догматов) Епископа Сильвестра, Доктора 
Богословия, Ректора Киевской Духовной Академии) / [єп. Сильвестр]. – К. : 
Типография Г. Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 2-е изд.– Т. 2. – 643 с. 
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системне знання Божества (Божеств) утверджуються відповідні 
філософорелігійні ідеї, які й здатні потенційно проникати у 
(між)релігійні комунікації та міждисциплінарні простори, 
уреальнюючи там свої спроможності. За виниклих обставин 
поняття “істинності” не абсолютизується у межах однієї віро-
визнавчої системи, а набуває відносних різновимірних духовних 
вартостей, зокрема, щодо самого розуміння повноти (між)ре-
лігійних комунікацій 45.  

У комплексі процесів, що розглядаються, явище не-
іпостасності–іпостасності вирішальним не є, а сприймається у 
філософії релігії лишень як певний етап в осмисленні сутності 
(Божества, Божеств). Тут водночас треба зважати і на періоди, 
коли настає відчуття-розуміння протилежностей (добра–зла, 
світла–темряви), а також одкровення, преображення, духовного 
оновлення. Запропонований критерій відбору саме таких ідей 
зумовлений їх найактивнішими усебічними виявами46. 

Філософорелігійні контексти забезпечують водночас багато-
функціональність моделей та відношень, які, однак, не 
виявляються окремішньо. Натомість періодично чи ситуативно 
зумовлюються їхні контакти, від чого виникають нові конст-
рукти розглядуваної галузі. Деякі з них стають по суті іншо-
варіантними до уже відомих: скажімо, первісне відношення 
“Бог–людина–Бог” трансформувалося у відношення “Бог–лю-
дина–довкілля–Бог”. Звідси випливає, що за утвердження 
аналізованих ідей філософія релігії спроможна забезпечувати 
специфічне розуміння взаємозв’язку трансцендентного і 
людського світів.  

Стосовно самих принципів, то вони виокремлені та система-
тизовані із різножанрового масиву праць, де перебувають у 
неявному стані. Доречно зауважити: це щоразу вимагало гли-
бинно осмислювати контекст досліджуваних праць. Названим 

                                                
45 Тут мається на увазі те, що істинність є процесуальною 

адекватністю до дійсності, а остання своєю чергою є відтворенням єдиного 
духовного світу в усій його багатогранній різноманітності. 

46 Тут йдеться про синонімічність “вияву” і “прояву”. Див.:  Словник 
української мови. – К.: Наук. думка, 1970. – Т. 1. – С. 547; Словник 
української мови. – К.: Наук. думка, 1977. – Т. 8. – С. 355–356. 



 

 16 

конструктам властива своя особливість; вона випливає 
найперше з їхньої атрибутивної потенційної здатності тією чи 
іншою мірою сприяти виявам ідей, з’ясовувати як можливості 
внутрішнього розвитку, так і здатності до зовнішніх 
контактувань. Необхідно зазначити: сутність розглядуваних 
терміносполучень має свою логіку (як з погляду єрархії станів 
відповідної проблематики, так і щодо процесуальної специфіки, 
коли потрібно розкрити внутрішній світ певної ідеї).            

Не вникаючи у специфіку викладених процесів (що є темою 
окремого дослідження), зазначимо: їх потенційні спроможності 
виглядають доволі різноманітними й неоднозначними. 
Розглядувані конструкти позмінно залучаються у (між)релігійні 
комунікації та міждисциплінарний простір. Відтак аналітичне й 
синтетичне обґрунтоване рівнем осмислення відповідної ідеї: 
вона концентрує у собі відповідні чинники, які зумовлюють не 
лишень вибір певного принципу, а й спосіб його функціонування 
залежно від самої специфіки духовного простору і сукупного 
комплексу зв’язків. Найчастішими є такі принципи: цілісності, 
таємничості, єдності протилежностей і усього сущого; абсолют-
ності–відносності; поступовості–послідовності у сприйнятті 
іншорелігійної думки; вільного розвитку і духовних видозмін; 
трансцендентності; взаємозв’язку одиничного і множинного; 
гармонії та симфонії тощо. Стосовно інших принципів 
(першопростору, першобожества47, об’єктивізації культових 
поклонінь тощо), то вони є ситуативно дотичними до названих. 
Послідовність у їх використанні зумовлена закономірностями 
причиново-поетапних способів вираження, а також наявними 
концептами і самою змістоформою конкретного джерела.  
Критерій відбору і спосіб уреальнення того чи того принципу 
зумовлювався здатністю найадекватніше проникати у простір 
ідеї під час розкриття її сутності. За таких умов елементи 
певного віровизнавчого укладу чи у сфері духовної культури, 
                                                

47 Див.: [Новицький Орест]. Постепенное развитие древних 
философских учений в связи с развитием языческих верований. 
Соч[инение] Ор[еста] Новицкого / [Орест Новицький]. – К. : В Уни-
верситетской типографии, 1860. – Ч. І: Религия и философия Древнего 
Востока. – С. 100, 146. 
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трансформуючись, гармонізуються, творячи філософорелігій-
ний контекст. Відношення, моделі та принципи перебувають у 
взаємозумовлюваних, субординаційних зв’язках, природа яких є 
ще маловивченою.    

Філософія релігії здатна також забезпечувати усвідомлення 
системної пов’язаності, зумовленості віровизнавчих і звичаєво-
обрядових  переосмислень – передусім стосовно традиції. Вели-
кої ваги набуває тут принцип об’єктивізації культових покло-
нінь на міжрелігійних суміжжях, унаслідок чого уоднозначню-
ються трансцендентні характеристики аналізованих явищ. 
Розвивається також самé чуття трансцендентності – найперше у 
відношенні “Бог–людина–Бог”. На сформований комплекс про-
цесів названої галузі знання закономірно нанизується явище 
іпостасності чи неіпостасності Божества (Божеств). Тобто 
йдеться про таке явище, яке системно універсалізує поетапний 
розвиток найузагальненішого розуміння Того, Хто Найвищий, у 
будь-якій віровизнавчій системі й незалежно від специфіки 
стану ранніх чи пізніх форм релігії.  

У галузі знання, що розглядається, специфічним є і 
терміновживання. Задля безперервності процесуальних виявів 
філософорелігійних ідей введено ті, які свого часу використо-
вували досліджувані автори (номінально або під час розкриття 
відповідної сутності). Це є: “філософія Закону” (в О. Новицького); 
“природне богознавство” (у С. Ґоґоцького); “релігійна логіка”, 
“язичницьке богослів’я”, “догматична культура” (у С. Булгакова);  
“богослів’я пантеїзму”, “єрархічна будова душі” (у В. Зіньківсь-
кого); “божественна діалектика”, “містична реальність”  
(у М. Бердяєва) тощо.  

Тут варто також зазначити: свого часу Микола Шлемкевич, 
поділяючи загалом думку Вільгельма Віндельбанда про філо-
софію як намагання осмислити трансцендентне, зауважував, що 
“і ненаукові елементи приходять до її голосу”48. Аналогічне  
відбувається також у філософії релігії, яка органічно уконтекс-

                                                
48 Шлемкевич М. Сутність філософії / Микола Шлемкевич ; “Вступ” 

Володимира Кубійовича ; [наук. розвідка] “Введення в проблематику 
сутности філософії” Олександра Кульчицького. – Париж ; Нью-Йорк ; 
Мюнхен : [Б. в.], 1981. – С. 101. 
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тована у сутність як (між)релігійних комунікацій, так і між-
дисциплінарного простору.  

Оскільки значення філософії релігії є окремою дослідниць-
кою темою, то тут лишень зазначено, що розглядувана галузь 
найінтенсивніше функціонує з релігійною філософією; остання 
через сукупність своїх теоретичних можливостей здатна уконк-
ретизовуватись у нових структурних відгалуженнях (у руслі 
наукового процесу є це, зокрема, християнська філософія, де з 
відповідних позицій висвітлюються передусім віровизнавчі 
основи, тексти священних книг тощо, а не – метатеоретичні 
проблеми). Названі галузі знання досі до кінця невивчені, а 
відповідно й остаточно ще не структуровані й методологічно не 
осмислені.   

Стосовно складових досліджуваної теми. Під терміном 
“(між)релігійні49 комунікації” маємо на увазі системно діючу 
(постійно чи епізодично) таку сукупність станів на віровизнав-
чих та інших суміжжях, коли за відповідних ситуацій забезпе-
чується творення не тільки нової релігійної системи, а й її 
розвиток. Коли, наприклад, елементи догматичного та звичаєво-
обрядового уже у нововіровизнавчому світі позмінно видо-
змінюються, внаслідок чого, наприклад, християнські святі 
набувають переосмислених прикмет дохристиянських божеств, 
зокрема, стосовно набуття здрібнілих форм наймень – форм, які 
можуть зазнавати і зворотного впливу: традиції язичницьких 
нашарувань50. 

Сутність вияву названих комунікацій заслуговує на окреме 
дослідження.  

Під час названих процесів відбувається часткова гармо-
нізація з іншими системами. Особливо, коли зважити на чинник 
ретроспективи й перспективи. Тобто йдеться про буття, що 
                                                

49 У цьому слові префікс між- узято в дужки, щоб зазначити 
тенденцію до постійних взаємозв’язків у названих комунікаціях. Маємо на 
увазі стан специфічного вираження “(між)релігійного” і “конкретно 
релігійного”, які перебувають в інтенсивних, позмінних і переважно 
одночасових взаємозумовленостях.  

50 Див., напр.: Килимник С. Український рік у народних звичаях в 
історичному освітленні : у 3 кн., 6 т. / Степан Килимник / наук. конс. та 
автор передм. Василь Яременко. – К. : АТ “Обереги”, 1994. – Кн. 1, Т. 1–2. –  
С. 11–16. 
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спирається на універсальні принципи традиції з тенденцією до 
невідворотно поступального духовно-морального росту. Понят-
тя “істинність” ужито на означення процесуальних розкриттів 
терміна “істина” у (між)релігійних комунікаціях і міждисциплі-
нарному просторі. За названих обставин розкритя терміна 
“істина” неминуче уконтекстовується у комплекс багатогранних 
процесів і здатне ситуативно максимально універсалізуватися. 
Під “українською духовною культурою” мається на увазі системне 
утворення закономірностей міжвіровизнавчих зв’язків з 
погляду непроминальності традиції у сфері досліджуваних ідей 
із ситуативним уведенням елементів звичаєво-обрядового укла-
ду переважно на язичницько-християнських суміжжях, тобто за 
участю (між)релігійних комунікацій. Сюди ж долучається також 
культура філософорелігійних розмислів, що здатна пронизувати 
комплекс названих процесів; під нею ми розуміємо систему 
суджень, унаслідок яких щоразу забезпечується осмислення 
монографічної теми із ситуативним залученням відповідних 
моделей, відношень, принципів. Супровідно у названі процеси 
долучається духовність – одна із категорій людського буття, що 
виражає його спроможність до творення культури і до самотво-
рення, тобто – на підставі взаємообумовлення51. 

Крізь призму загальнокультурного розвитку України особ-
ливого значення набуває взаємопов’язаність ідей як притаманна 
тенденція до синтезування – передусім щодо ідеї Бога 
(Божества) чи ідеї істинності й повноти (між)релігійних комуні-
кацій. Українська духовна культура прикметна ще й тим, шо  
у межах названих процесів розсудок здатен гармонізуватися з 
культурою серця, розвиваючи, зокрема, “філософію свободи”  
(у тлумаченні Бердяєва)52. Така культура має об’єктивне під-
ґрунтя у догматичній чи звичаєво-обрядовій сферах, зважаючи 
на природу різновимірних (між)релігійних комунікацій. 

Під терміном “філософорелігійна ідея” розуміємо концент-
ровану, цілісно пов’язану, одну з категоріальних сутностей, у 

                                                
51 Див.: Хамітов Н. Духовність // Філософський енциклопедичний 

словник / В. І. Шинкарук (гол. ред.) та ін. / Н. Хамітов. – К.: Абрис, 2002. – 
С. 179. 

52 Див.: відповідний розділ монографії. 
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якій відтворено відповідні сенси людського й трансцендентного 
світів із постійною схильністю до комплексних зв’язків та 
синтезувань. Запропоноване терміносполучення трактується як 
двофункціональне. Воно виявляє себе на розглядуваних суміж-
жях у найінтенсивніших виявах, щоразу виокремлюючи й систе-
матизовуючи таке найбільш сутнє, яке тією чи іншою мірою 
властиве різним релігійним системам. А у внутрішньовіро-
визнавчій сфері розглядувана ідея здатна виражатися тоді, коли, 
наприклад, догматичний устрій піддається аналітичному 
переосмисленню.  

У монографії діють також різноманітні “відношення” (зо-
крема такі, як “Бог–людина–Бог”, “Бог–людина–обов’язок 
Закону”, “безкінечне–скінченне”). 

Між тим обмеженими (а то й майже відсутніми) є сучасні 
критичні матеріали про таких українських істориків філософії, 
філософів релігії, духовних культурологів, богословів, як Г. Ма-
леванський, М. Олесницький, Ф. Орнатський, С. Пісоцький, 
І. Четвериков, Д. Богдашевский. Водночас спонукою до обраної 
теми стала відсутність у сучасних філософських словниках 
енциклопедичного спрямування окремих позицій про Митро-
полита Андрея Шептицького, Митрополита Іларіона (Огієнка), 
Патріарха Йосифа Сліпого, протопресвітера Гавриїла Костель-
ника. Адже й вони долучилися до розвитку філософорелігійної 
думки у різножанровій спадщині. Спостереження Марії Кашуби 
про те, що українська релігійна філософія кінця ХІХ – початку  
ХХ ст. і […] досі залишається малознаною53, не меншою мірою 
стосується також і філософії релігії. З такого погляду 
промовистими є “білі плями” в історії української філософії, що 
стали назвою однієї з монографій Петра Кралюка54.  

Принагідно зазначимо: ускладнює дослідницький процес 
також те, що в сучасній науці досі остаточно не з’ясовані прин-
ципи, за якими потрібно уприналежнювати дослідників до 

                                                
53 Кашуба М. Гавриїл Костельник: філософські погляди / Марія 

Кашуба, Ірина Мірчук. – Дрогобич : Вимір, 2002. – С. 3. 
54 Див.: Кралюк П. М. “Білі плями” в історії української філософії : 

наукові нариси / П. М. Кралюк. – Луцьк : ПВД “Твердиня”, 2007. – 164 с. 
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українського філософського (а відтак – і філософорелігійного) 
процесу55. Так, Дмитро Чижевський, напевне, маючи на увазі 
реалії кількасотлітнього гноблення, не вважав за визначальні 
чинники мовний і чинник національної ідентичності, а основ-
ною підставою такого уприналежнення називав “самосвідомість 
[розрядка Д. Ч. – З. Т.] – [як] свідоме зв’язування себе з даним 
народом, з даною культурною традицією”56. І додавав: “окрему 
групу мають складати ті чужинці, що […] життям […] зв’язані з 
Україною – в них, в залежности57 […] від індивідуальних умов 
життя можем відмітити58 той чи інший вплив характеристичних 
особливостей української нації”59. Третій чинник реалізовувався 
тоді, коли “національні особливості виявлялись в […] думках 
[філософів], як це завжди буває, спонтанно, “само собою”60. Тут 
варто уточнити: спонтанні вияви названих особливостей не 
можуть бути випадковими – вони є вже наслідком попередніх 
відчуттів та (нехай і мимовільних, а все ж усистематизованих) 
осмислень61. Можливими є також ситуації, коли “національний 
характер або культурний тип [творять] індивідуальну комбі-
                                                

55 Див. напр.: Чижевський Д. Фільософія Г. С. Сковороди / Дмитро 
Чижевський. – Варшава, 1934. – С. 176; Закидальський Т. Поняття серця в 
українській філософській думці / Т[арас] Закидальський // Філософська і 
соціологічна думка. – 1991. – №8. – С. 127–128; Горський В. С. Історія україн-
ської філософії : навч. посіб. / В. С. Горський. – 4-те вид., доп. – К. : Наук. 
думка, 2001. – С. 21. 

56 Чижевський Д. Філософія на Україні. (Спроба історіографії) / 
Дм[итро] Чижевський, проф. Українського Педаґоґ. Інституту в Празі. –  
2-ге вид., випр. і доп. – Прага : Вид-во “Сіяч”, 1928. – Ч. І. – С. 6. 

57 Тут і далі правопис та авторські стилістичні особливості збере-
жено.  

58 Тобто “відзначити”.  
59 Там само. – С. 24. 
60 Чижевський Д. Нариси з історії філософії на Україні / Дмитро 

Чижевський. – Прага : Укр. Громадський Видавничий Фонд, 1931. – С. 14. 
61 Супровідно також зазначимо: належність тих чи інших діячів до 

української філософії релігії і релігійної філософії не може бути спертою на 
однакові критерії без зважання на історичні реалії. Відомо, що в умовах 
царської Росії ХІХ ст. друга названа галузь (релігійна філософія) фактично 
могла розвиватись лишень у межах офіційного православ’я. Перша ж галузь 
через свої специфічні вияви (по суті невидимі для цензорського ока) 
давала можливість розкривати філософорелігійну думку у межах історії 
релігійних систем, долучаючи, зокрема, і язичницьку спадщину. 
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націю прикмет”62. І. Лисяк-Рудницький застерігає: у конкретиці 
життєдіяльності досліджуваного мислителя потрібно щоразу 
виокремлювати світоглядні орієнтації на політико-церковне 
життя з реального фактажу філософорелігійної спадщини. 

І такі зіставлення у різних мислителів є різними, а попри 
те є всі підстави вважати їх сáме українськими філософами. 
Важливим чинником при  плеканні українськості того чи іншого 
інородного діяча були наочні кривди гнобленій нації, серед якої  
йому суджено було жити і творити. Поділяючи частково погляди 
європейських філософів, зокрема, Декарта, Геґеля, Канта, 
українські мислителі зазначеного періоду, починаючи від О. Но-
вицького, І. Скворцова, П. Авсенєва, С. Ґоґоцького, О. Ґілярова і 
до М. Бердяєва, С. Булгакова  та ін., свої творчі засади основували 
на антропоцентризмі, на глибинному осягненні душевного 
багатства українця (з цензурних міркувань не називаючи його 
поіменно). Це засвідчують світоглядні прикмети українців – 
передусім культура серця і виникла звідси – емоційна щедрість, 
волелюбність, яка системно трансформувалась і переростала у 
“філософію свободи”. Тоді як “менталітету росіян більше імпонує 
ідея рівності, ніж свобода; звідси – прихильність до общинного  
(і колгоспного) “колективізму”, до “зрівнялівки” і “знеосібки”63. 

Розмірковуючи про контекст монографічної проблемати-
ки, вважаємо, що основним критерієм названого уприналеж-
нення, повинна бути наявність гармонійних зв’язків мисленнє-
вого процесу зі специфікою української ментальності, зі 
світоглядно-свідомісними процесами на міжрелігійних, язич-
ницько-християнських комунікаціях з реальною інтегрованістю 
відповідних ідей у простір української духовної культури. Адже 
навчання, а відтак діяльність у стінах Київської духовної 
академії (разом із давньою і тогочасною українською аурою) 
                                                

62 Лисяк-Рудницький І. Між Сходом і Заходом // Лисяк-Рудницький 
Іван. Історичні есе / Іван Лисяк-Рудницький. – К. : Основи; Ін-т держ. 
управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 
1994. – Т. 1. – С. 1. 

63 Бичко І. В. Київська школа екзистенційної філософії / І. В. Бичко // 
Метаморфози свободи: спадщина Бердяєва в сучасному дискурсі (до  
125-річчя з дня народження М. О. Бердяєва) // Український часопис ро-
сійської філософії. Вісник Товариства російської філософії при Українсь-
кому філософському фонді..– К. : Вид. ПАРАПАН, 2003. – Вип. 1. – С. 35. 
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справляли на них належний вплив, формували особливості й 
критерії самого філософування. А тому до української філософії 
належать: Іван Скворцов (родом з Нижньогородської губернії); Ва-
силь Карпов й Петро Авсенєв (із Вороніжчини, яка, як відомо, є во-
дночас етнографічними теренами Східної Слобожанщини); Олексій 
Козлов і Олексій Ґіляров – уродженці Москви; Інокентій (Борисов) і 
Сергій Булгаков – відповідно з Єлецького і Лівенського повітів 
Орловщини (а це територія тогочасної Слобідської України64).  

Отже, добір відповідних персоналій спирався передусім на 
тому, якою мірою і як їхня спадщина уконтекстовується в 
українську духовну культуру.   

Стосовно того, кого із досліджуваних авторів уприналеж-
нювати до української чи російської релігійної філософії, то таке 
питання виходить за межі монографічної теми. Принагідно, 
лишень, зазначимо: як відомо, релігійна філософія у царській 
Росії (а отже, й на теренах України) розвивалась у сприятли-
віших умовах (переважно у руслі офіційного православ’я), – чого 
не мала філософія релігії.     

З огляду на викладені обставини, потрібно розкрити й 
специфіку використання текстового масиву. Пошуки здійсню-
валися через опрацювання найрізноманітніших жанрів. Окрім 
монографій, ще статті; наукові розвідки (В. Зіньківський називав 
їх етюдами); курси лекцій (передусім із серії “Вступ до філо-
софії”); наукові нариси; рецензії; критико-бібліографічні огляди; 
коментарі; окремі принагідні підрядкові ремарки, щоденникові 
записи, проповіді, звернення, послання тощо. Більшість 
використаного матеріалу виражено у непроявленій формі: коли 
терміносполучення “філософія релігії” –  відсутнє або якщо і є, то 
хіба тільки назване серед інших галузей знань, без якихось 
видимих атрибутивних ознак65. Часом наявна ситуативна спроба 
утвердити його в міждисциплінарному просторі66 або ж 

                                                
64 Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Д. І. Багалій ; передм., ко-

ментар В. В. Кравченка ; худ., упор., іл. В. О. Ріяка. – Х. : Дельта, 1993. – С. 44. 
65 Див., напр.: Гиляров А. Н. Философия в ее существе, значении и 
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виділити в ньому певну ознаку67. При розмислах зв’язків 
філософії та релігії інколи фактично називалась певна філосо-
форелігійна ознака68. Отже, контекст і підтекст (надто, коли 
проглядалось латентне вираження) мали сутнісне значення. По-
друге, необхідно було зважати на потужні здатності філософо-
релігійних елементів не тільки проникати у міждисциплінарний 
простір, а й постійно чи ситуативно залучати їх до відповідних 
чинників міжгалузевого суміжжя (у контексті класичної 
філософії, історії релігій, богослів’я тощо). По-третє, різножан-
ровість текстів і прикмети їх мисленнєвих неоднозначностей 
допомагали відстежувати й відповідні ситуації. 

Щодо назв ідей, то тільки стосовно Бога (Божества) маємо 
експліцитне вираження (у першому й другому розділах). Атри-
бутивне оформлення назв решти розділів ситуативно виокре-
милося із самих текстів. Вибір запропонованих для аналізу ідей 
обґрунтовуємо духовною значущістю у філософорелігійних 
контекстах, інтесивністю виявів, спроможністю до ситуативних, 
періодичних контактів між собою. І, зрештою, перспективністю 
самих їх досліджень.          

Обсяг кожного розділу пропорційно відповідає величині 
опрацьованого  матеріалу.  

 

                                                
67 Див.: Зеньковский В. В. Основы христианской философии /  
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