
цій  та  художніх  стилів  в  мистецтві  XX ст.  ставить  пе-
ред суспільством та наукою ряд актуальних завдань, 
головні з яких – виховати творчу особистість та задо-
вольнити  естетичні  потреби  широких  верств.  В  есте-
тичній  теорії  Герберта  Ріда  проблема  виховання  твор-
чої  особистості  тісно  пов'язана  з  проблемою  розши-
рення художньо-естетичних функцій мистецтва, що 
потребує подальшого дослідження таких естетичних 
категорій, як "художній стиль". 
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БЕРДЯЄВ  VERSUS  ДОСТОЄВСЬКИЙ:  АНТРОПОЛОГІЧНИЙ  АСПЕКТ 

Стаття  присвячена  порівняльному  дослідженню  теми  людини  у  творчості  Ф.М.Достоєвського  та  філософії  
М.О.Бердяєва.   Висвітлюються   характер  і  ступінь   впливу   антропологічних   поглядів   видатного   письменника   на  формуван-
ня  та  еволюцію  персоналістичної  концепції  філософа. 

The  article  is  devoted  to  comparative  analysis of the theme of a man in the works of Dostoievsky and Berdyaev's thought. The article 
shows  the  character  and  the  degree  of  influence  grand  writer's  anthropological  views  on  formation  and  evolution  personalism  doctrine  
of   philosopher. 

М.О.Бердяєв належить до одного з тих "духовних ді-
тей" і "духовних учнів" великого "вчителя життя" 
Ф.М.Достоєвського,  котрі  вважали  його  ідейно-
філософську  спадщину  своєю  "духовною  батьківщи-
ною". Важко визначити міру визначального впливу по-
рушених  Достоєвським  віковічних  і  "проклятих питань"  
на формування та становлення російської релігійної 
філософії  кін. XIX – поч. XX ст.,  а  через  неї  і  на еволю-
цію  європейської  та  світової  філософської  думки  взага-
лі. Достоєвський не тільки "своїми філософськими від-
криттями... вразив філософську свідомість Росії"1 та 
започаткував  "новий  період в історії російської думки"2, 
його  філософські  ідеї  "стали  своєрідною  точкою  відліку 
у  розвитку  російської  та  світової  культури"3. 

Надзвичайно високо оцінює Бердяєв творчість До-
стоєвського, якого полюбляв  з  дитинства і який  став на 
все життя його філософським натхненником: "Достоєв-
ський  мав визначальне значення  у  моєму духовному 
житті. Ще хлопчиною отримав я щеплення від Достоєв-
ського. Він вразив мою душу більше, ніж будь-хто із 
письменників або мислителів. ...Дуже  рання спрямова-
ність моєї свідомості на філософські питання була по-
в'язана із "проклятими питаннями" Достоєвського"4. Уся 
духовна  творчість  Бердяєва,  все  коло філософських  
тем, які впродовж життя вирішував філософ, проходили 
"під знаком  Достоєвського".  За  словами  Д.Лаурі, активі-
ста  YMCA  та  одного  з  перших біографів філософа, 
"твори Федора Достоєвського були наче симфонія, яку 
Бердяєв слухав усе своє життя"5. У різних роботах і 
контекстах мислитель ставить його ім'я в один ряд із 
світовими геніями думки – Кантом, Шопенгауером, К'єр-
кегором, Ніцше, так само і з великими поетами та пись-
менниками – Данте, Шекспіром, Стендалем, Прустом. 
"Найвеличніший  руський  філософ  і  метафізик",  "вели-
кий мислитель та духовидець", "геніальний діалектик" і 
"великий антрополог", "містик і містичний реаліст", "ре-
лігійний екзистенціаліст" і "самий християнський із 
письменників", – навіть неповний перелік характеристик 
Достоєвського Бердяєвим засвідчує не тільки глибину 
осягнення універсуму  ідей  письменника, але й відобра-
жує  саму  динаміку  духовної  еволюції  філософа. 

Широта, глибина та багатогранність поставлених 
Достоєвським смисложиттєвих питань обумовили і діа-
пазон оцінок його творчості літературною та філософ-
ською критикою: від тверджень про "жорстокий талант" 
(М.К.Михайловський)   до   поклоніння  йому  як  "духовному  

вождю народу" та "пророку Божому" (Вол. С.Соловйов). 
Серед    представників     культурного     та     релігійно-
філософського ренесансу поч. XX ст.  майже не було 
жодного, хто б не присвятив великому письменнику 
спеціального дослідження. Але за кількістю статей за 
темами  Достоєвського  перше  місце  належить  Бердяє-
ву,  котрий  є  також  і  автором першої монографії про 
нього ("Світоспоглядання Достоєвського", Париж, 1923). 

Усі дослідники філософської творчості та біографи 
Бердяєва так чи інакше висвітлювали міру впливу на 
філософа та характер ідейної абсорбції ним духовної 
спадщини Достоєвського. Проведення психологічних та 
філософських паралелей між Бердяєвим і Достоєвським 
було започатковано   А. Закржевським ще у 1913 р. У за-
кордонному середовищі російських емігрантів специфіку 
осмислення та рецепції Бердяєвим філософських ідей 
письменника аналізували В.Ільїн і М.Полторацький, у 
пострадянській Росії – П.Гайденко,  Р.Гальцева, О.Єр-
мічов, В.Котельников.  Серед  сучасних  дослідників  пев-
ний зріз теми  "Бердяєв  versus  Достоєвський"  розгляда-
ють С.Давидченко, О.Осетрова, В.Панфілов, В.Попков, 
С.Самойленко, І.Сумченко. Особливо цікавим за означе-
ною темою є дослідження В.Котельникова "Блудний син 
Достоєвського" ("Вопросы философии", 1994, №2). Ак-
центуючи увагу переважно на розбіжностях у розробці 
есхатологічної,  етичної  та  естетичної  проблематики, ав-
тор   недостатньо   ґрунтовно   аналізує   антропологічний 
аспект і пов'язані з ним питання свободи людини, її твор-
чості, природи добра і зла.  

Персоналістична спрямованість філософії Бердяєва 
рельєфно проходить крізь майже всі його роботи, його 
персоналізм  постає  як  останній  аспект його філософсь-
ких пошуків і виступає тим засадничим осердям, що 
пов'язує воєдино розрізнені на перший погляд його фі-
лософські концепції. Проблема людини, особистості як 
божественної цінності у світі, її абсолютної свободи як 
можливості  її  етичного   самовизначення,  пов'язане  з  
цим  питання  протистояння  добра  і  зла,  теми  історіосо-
фії  та  есхатології  були  означені  та  усвідомлені  Бердяє-
вим під впливом Достоєвського. "У Достоєвського було 
несамовите відчуття особистості. Все його світоспогля-
дання   проникнуте   персоналізмом"6. 

Складним та суперечливим був характер духовного 
впливу великого письменника на формування, станов-
лення та еволюцію філософської думки Бердяєва. Зна-
чною  мірою  це  було  зумовлено  особистісними  якостями  
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філософа, його " аристократизмом духу,  принциповим 
неприйняттям   будь-якої  "нормативності",  "обов'язковос-
ті"  та  "необхідності",  що  витлумачувались як несвобода, 
як "примусовість" та "ідейне насилля". Якщо певне тверд-
ження, положення, догмат не проходили "внутрішньої 
цензури"  емоційно-пристрасного  мислителя,  не  "лягали 
на серце" йому, то будь-яка аргументація або неспрос-
товне доведення були безсилими. І навпаки: те, що одного 
разу було інтуїтивно  сприйняте, відчуте як істина та 
глибоко пережите,  на  все життя ставало абсолютним 
credo мислителя. Реальна дійсність, здоровий глузд, 
закони формальної логіки у таких  випадках  відкидались  
як "об'єктивовані гріховним світом продукти думки". "Вір 
тому, що серце скаже..." – було гносеологічним девізом 
Бердяєва. Але чи завжди промовляло серце ("духовне 
ядро", "трансцендентальна людина") у філософа, чи 
завжди він "чув" своє серце,  чи  не  було випадків емо-
ційно забарвленого (із неглибокого рівня "душевних 
оболонок")  відторгнення  чужої  істини  та  іншої  думки? 
"За тим, що нас відштовхує і навіть обурює, може бути 
прихована вища істина, до котрої ми повинні прорива-
тися"7 – все  ж  таки  розуміє  мислитель,  але  до  кінця 
життя так і залишається "бранцем своєї свободи" 
(М.Спінка). Неприйняття будь-якого "авторитету" та 
своєрідно  потрактована  "іманентність  пізнання"  дово-
дили  православного  християнина  Бердяєва  до  сумнівів  
у  богонатхненності  Святого  Писання:  "Аргументи,  залу-
чені  з  Біблії,  не  можуть  мати  вирішального  значення  
для нашої  епохи"8.  Натомість,  філософ  надзвичайно 
звеличує "богонатхненну легенду" про "Великого Інкві-
зитора" Достоєвського, "в якій збігаються всі нитки релі-
гійного  сенсу  історії  та  суспільності"9. 

Як і в попередніх статтях, так і в своїй монографії про 
Достоєвського Бердяєв зовсім не обтяжує себе прагнен-
ням до безпристрасного та об'єктивного аналізу світо-
споглядання мислителя, хоча й декларує, що збирається 
"розкрити дух (курсив в оригіналі) Достоєвського; виявити 
його найглибше світосприйняття та інтуїтивно відтворити 
його світоспоглядання"10.  Більш того,  набагато пізніше, 
вже  у  1944 р.,  у  передмові до збірника статей про росій-
ських  мислителів  та  релігійно-містичні  течії  (дві  з  яких  
були присвячені темам Достоєвського) філософ не без 
пафосу самовпевненості стверджує: "Я вважаю, що в 
основному ця книга представляє досвід об'єктивних ха-
рактеристик"11. І це після більше ніж тридцяти років, які 
минули після написання перших статей, що ввійшли до 
збірки, і коли філософські погляди Бердяєва зазнали 
значних змін!.. Отже, мислитель не намагається цілісно 
висвітлити  та  проаналізувати  весь  комплекс  філософсь-
ких ідей Достоєвського, а пропонує свою власну його 
інтерпретацію: "я не тільки намагався розкрити світо-
споглядання  Достоєвського,  але  й  вклав  дуже  багато  
від мого власного світоспоглядання"12, – зізнається фі-
лософ у передмові до монографії. "Прокляті питання" 
письменника  лише  висікали  іскри  думки самого Бердя-
єва,  запалювали  його  філософську  рефлексію  і  нади-
хали на розбудову власних світоглядних концепцій, –
антропологічних, етичних, релігійно-філософських та 
історіософських: "Я читаю активно, ...творчо реагую на 
книгу і гарно  пам'ятаю  не  стільки  зміст  книги,  скільки  
думки, що прийшли в голову  з  приводу  книги.  Для  мене 
це характерно"13.  Відтак,  мета  та  завдання  у  дослі-
дженні теми "Бердяєв versus Достоєвський" полягає у 
"проведенні демаркаційної лінії" між філософськими 
питаннями та ідеями власне Достоєвського і тією суто 
бердяєвською інтерпретацією його поглядів. 

Для Достоєвського, як і для Бердяєва, духовне, вну-
трішнє  існування  людини,  перебування  свідомості  у 
стані   самоспоглядання  і  сприйняття  оточуючої   дійсності 

як зовнішньої для духу є способом буття взагалі, мис-
литель "сприймає життя із духу людини". Засадничий та 
абсолютний антропоцентризм Достоєвського успадко-
ваний Бердяєвим із безумовним ентузіазмом. Людина, 
особистість,  її  безмежна  глибина та невичерпні можли-
вості  у  потенції,  її  співзвучність  та  містичне  поєднання  
зі світовим буттям та безоднею духовної реальності є 
постійною  темою  медитацій  та  філософських  роздумів  
як Достоєвського, так і Бердяєва. "У Достоєвського при-
сутній лише один інтерес, що все поглинає, тільки одна 
тема – ...людина  та  її  доля... Людина – центр  буття, 
сонце,  навколо  якого  все  обертається... У людині – за-
гадка світового життя. Уся творчість Достоєвського є 
вболівання за людину та її долю, що доведене до бого-
борства, але яке вирішується врученням долі людини 
Боголюдині – Христу"14.  Антропологічна  тема  у  Бердяє-
ва "виростає" із захоплення марксизмом  і  після  остато-
чного відходу від нього складається та формується  у 
річищі пошуків  "нової релігійної свідомості".  "Вища мо-
раль ...повинна свідомо поставити у центрі світу індиві-
дуальність, її долю, її права, її єдину цінність та призна-
чення. Це  зобов'язує  до ...визнання  безумовного  зна-
чення та самоцінності людської особистості"15, – прого-
лошує філософ в одній із статей  1905 р.  "Усе в особис-
тості  та  через  особистість!"16, –  продовжує  він  у  одному  
з листів  1906 р.  Вже  досить  потужно  простежується 
концепція  персоналізму  як  переконання,  як  світогляд-
ний  базис  та  життєвий  принцип Бердяєва. 

Із проголошення абсолютної цінності людської осо-
бистості виростає в Достоєвського ідея Бога, вважає 
Бердяєв. Звичайно, можна погодитись із його тверд-
женням  про  те,  що "Достоєвського  мучить не стільки 
тема про  Бога,  скільки  тема  людини  та  її  долі"17,  але  
таке  твердження  вже  є  певною  натяжкою.  Тільки  люди-
на  може  пізнавати  Бога,  і  тільки  з  власного духу вирос-
тає відчуття  Його  й  усвідомлення,  але  який сенс має 
життя  людини  саме  по  собі,  якщо  вона  не ставить собі 
за мету наближення до абсолютного Вищого, не пере-
ймається граничними віковічними питаннями? Навіщо 
людина сама собі,  навіщо  їй  "духовна  автономія"  від  
Бога?  Достоєвський  на  багатьох  прикладах у своїх тво-
рах "вимальовує" сценарій поведінки "богозалишеної" 
людини, тобто людини, яка сама  себе  дистанціює  від 
Бога. І саме тут постають "віковічні" і "прокляті питання" 
Достоєвського.  Глибиною  власного  духу  людина  відчу-
ває в собі іншу, замежову для емпіричного виміру і 
трансцендентну для "евклідівського розуму" вищу Реа-
льність, яка не залишає в спокої людину навіть у по-
всякденній буденності, яка манить і приваблює людину, 
вимагає  від  неї  руху  назустріч.  "Нещастя  людини, – ци-
тує  Бердяєв  Т.Карлейля  у  "Самопізнанні", – випливає  з  
її величі;  від  того,  що  у  ній  є  Безкінечне, від того, що їй 
не  вдається  остаточно  поховати  себе  у  кінечному"18.  
"Мене все життя Бог мучив", – промовляє Достоєвський 
вустами Кирилова в "Бісах" та Дмитра в "Братах Кара-
мазових".  Бердяєв  також  полюбляв  повторювати  ці 
слова  класика.  Але людина не завжди шукає причину 
свого  "метафізичного"  неспокою  у  глибині  власного  
духу,  в  релігійно-містичному  досвіді,  часто-густо  в  неї 
переважає  "евклідівський  розум",  людина  починає  по-
шуки "смислу життя та вічності" у вимірі ментальному, у 
площині інтелекту. За Достоєвським, на шляхах голого 
інтелектуалізму  людина  може  позбавитись відчуття 
"інших  світів"  і  страждати  від  душевного  "роздвоєння". 

Безмежна глибина та екзальтована антиномічність 
думки Достоєвського, що виявляються у промовах та 
діалогах його героїв, приводять у захват пристрасно-
темпераментного Бердяєва. Не одним десятком нат-
хненних   рядків    характеризує   філософ   "вогняну  атмос- 
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феру"   думки  письменника:  Достоєвський  "надзвичай-
но...  розумний,  гострота  його думки виняткова, діалек-
тика його страшно потужна. Достоєвський – великий 
мислитель,...  художник думки,...  представляє  надзви-
чайне явище оргійності, екстатичності самої думки, він 
сп'янений силою свого розуму.  Думка його завжди ви-
хрова,  оргійно-несамовита"19. 

Бердяєва   дуже  принаджує  діалектика  Достоєвсько-
го,  й  ідею  роздвоєння людської особистості та супереч-
ливий  характер  природи  людини  він  буде  відстоювати 
до кінця життя. За Бердяєвим, "роздвоєння людського 
духу...  є  найглибшою  темою   романів   Достоєвського"20.  
У статті "Одкровення про людину у творчості Достоєв-
ського" (1918 р.) філософ надто перебільшує тему про 
суперечливу  природу  людини у письменника, який 
"завжди показує ...людину у трагічній безвиході, у супе-
речностях,  що  сягають  самої  глибини.  Таким  є  вищий  
тип  людини,  що  явлений  Достоєвським"21.  Але  чи  є  ви-
хід із такої темряви?  Бердяєв  на  таку  свою  інтерпрета-
цію "вищого типу людини" сам же пропонує і відповідь: 
"вихід шукали у позитивних ідеях та віруваннях Досто-
євського,  ...це  є  хибним  відношенням  до  Достоєвського. 
Він мучить,  але  ніколи  не  залишає у темряві, у безви-
ході. У нього завжди  є  екстатичний  вихід...  Той  екстаз,  
що відчувається при читанні Достоєвського, вже сам по 
собі є вихід. Виходу цього ...треба шукати ...в його ро-
манах-трагедіях, у тому художньому гнозисі, що в них 
розкривається"22.  Достоєвський  "експериментує" – за-
нурює у темряву та морок Ставрогіна, Івана та Дмитра 
Карамазових  і  спостерігає  за  розгортанням їх внутрі-
шньої трагедії. Але здається очевидним, і так вважають 
більшість критиків  та  дослідників,  що  як  приклад  виходу 
із суперечностей людської природи Достоєвський про-
понує світлий образ Альоші, але Бердяєв із цим не по-
годжується.  Він  вважає,  що  образ  Альоші є невдалим 
(так само, як і старця Зосіми), і кваліфікує це як "докт-
ринерське відношення до творчості Достоєвського". За 
Бердяєвим, "вихід є без  проповідництва  та  моралізу- 
вання,  у  великому  осяянні  екстатичного знання, у са-
мому зануренні у вогняну стихію людини"23. Чи не там 
шукав  його  Іван,  "віруючий  заперечник  створеного  Бо-
гом світу" (Ф.А.Степун)?..  Наслідки відомі: чорт, який 
з'являється у "кошмарі" Івану, викладає назовні всю 
приховану  темряву  душі  його  ("я – це ти") і підсумовує: 
"ми однієї з тобою філософії"24. 

Бердяєв певним чином вихолощує антропологію 
Достоєвського, він не сприймає запропонованого мис-
лителем виходу із трагічно загострених парадоксів 
людських переживань, які обумовлені переважанням 
раціоналістичного  шляху  у  вирішенні  граничних  про-
блем буття. Достоєвський намагається показати, що 
"прокляті"  та  "вічні"  питання  нерозв'язні  на  ментально-
му  рівні,  що  у  пошуках "сенсу життя"  тільки  "евклідівсь-
ким розумом" людина лише безглуздо витрачає свої 
життєві сили, спустошує власну душу та серце. Ще на 
початку своєї концептуальної розмови Альоша та Іван 
погоджуються,  що  слід  "спочатку  полюбити  життя, а 
потім  вже  його  сенс"  (правда, розуміння "любові до 
життя" у братів різне).  І  тут первинним і головним "ін-
струментом" пізнання повинно бути серце, цілісний дух 
людини, розум має виконувати лише допоміжну роль. 
Достоєвський  відсуває  його  на  другий  план  (аксіологіч-
но та хронологічно),  тому  що  часто-густо  (щоб  не сказа-
ти – завжди) він породжує суперечності та іноді стає 
джерелом спокуси для нестійких душ та позбавлених 
цілісності сердець: "розум – негідник", – стверджує ми-
слитель вустами Івана. Симптоматично, що останній це 
гарно розуміє й усвідомлює, але не може позбавитись 
зачарованості   від   злету   власної    думки.    Перебуваючи 

ніби в якійсь нестямі ("бунті" проти "світу божого"), Іван 
мучить  себе  й  Альошу  гранично загостреними питан-
нями щодо неприпустимо надвисокої ціни людських 
страждань  ("сльозинки  дитини"),  якими  має  "покупати-
ся" майбутня "світова гармонія". 

Називаючи  Бердяєва  "блудним  сином"  Достоєвсько-
го,  В.Котельников  не без іронії зазначає: "Творчість 
Достоєвського  не  оргійна;  її  пізнавальне  та  художнє 
дієве  значення  відповідає  устрою  християнського  гно-
зису.  Але  Бердяєву цей устрій є чужим. Достоєвський 
йому потрібний як співучасник бунтів, як апологет небу-
валої  свободи,  як  засновник  "найбільш  вільної  релігії,  
яку бачив світ",  як  "релігійний анархіст". Справжнього та 
повного  Достоєвського  не  вміщує  свідомість  Бердяєва; 
тут є місце тільки для Івана"25. 

Бердяєву   здається,   що   Достоєвський   з   більшою 
прихильністю ставиться до тих із своїх персонажів, яких 
наділив  "роздвоєною"  психікою,  в  яких  "двояться"  дум-
ки,  що він нібито "полюбляє  відщепенців".  Найбільш 
вдалими   образами   у   письменника   Бердяєв   вважає 
Ставрогіна,  Версилова  та  Івана  Карамазова. Безпереч-
но, головне місце у Достоєвського відведено "проблем-
ним" особистостям – роздвоєним, надірваним, спусто-
шеним, але з цього зовсім не випливає, що автор їм 
симпатизує. Скоріше, викриваючи та оголюючи безодні 
душі  людської,  письменник  пам'ятає  слова  Христа  про  
те, що на небесах більше радіють одному грішнику, що 
покаявся, ніж дев'яноста дев'яти праведникам, яким не 
потрібне  покаяння.  І  всі  трагедії  у  романах  Достоєвсько-
го – вивертання  навиворіт  людських  душ,  демонстрація 
їх "авгієвих конюшень" – своєрідна пневмотерапія для 
"грішників" – читачів, які неминуче мають розгледіти у 
негативних  рисах  героїв   письменника  темні  сторони 
власної душі, а помітивши й усвідомивши їх (початок 
духовного катарсису), забажати їх виправлення, просві-
тлення.  "Те, що вам здається всередині себе негарним, 
уже  одним  тим,  що  ви  це  помітили  у  собі,  очищаєть-
ся",  –  повчає  старець  Зосіма26. 

Як  уже  зазначалося,  інтерпретація  Бердяєвим духо-
вної спадщини Достоєвського відбувалась у річищі його 
власного світоспоглядання.  Іноді  висловлюються  думки 
про філософські паралелі у Бердяєва та Достоєвського. 
Але чи можна про це вести мову, коли сам філософ 
неодноразово   вказував   на   значний   та   вирішальний 
вплив  на  нього  філософських  ідей  великого  письменни-
ка  та  мислителя?  Скоріше,  і  це  здається  очевидним, 
була  вибіркова  ідейна  рецепція,  причому  хронологічно 
вона  мала  якісну  динаміку  у  залежності  від  спрямова-
ності думки філософа на вирішення певних проблем. 
Себто,  на  різних  етапах  осмислення  проблемних  пи-
тань Достоєвського Бердяєву відкривалося нове розу-
міння,  висвітлювалися та  сприймалися нові аспекти та 
інші  сторони,  що  не  були  помітними раніше, але все ж 
про ідейну спорідненість або внутрішню духовну  конге-
ніальність  письменника  та  філософа  не  може  йти мова. 

Надто  по-різному  формувався  світогляд  та  складав-
ся  духовний досвід у Бердяєва та Достоєвського, по-
різному  відбувалися  пошуки  та  осягнення сенсу існу-
вання  людини,  на шляхах релігійного життя та христи-
янської  віри  перевага надавалась різним аксіологічним 
смислам і увага  акцентувалась  на  різних  аспектах єван-
гельського вчення. 

Бердяєву не вдалося подолати антиномій свого 
"моноплюралізму", у своїй релігійній свідомості та міс-
тичному досвіді він не дійшов  до  зняття "трагічних су-
перечностей людської природи",  не  "збудував" собі за-
тишної оселі у "царстві духу" поза об'єктивованим сві-
домістю "царством кесаря". Але його досвід філософ-
ського  осмислення   граничних   проблем   буття   ("прокля- 
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тих  питань"  Достоєвського),  його  сходження  до  небес-
них висот "трансцендентальної людини",  його екзаль-
тована пристрасна проповідь віковічної, бездонної, нез-
глибимої  та  безбережної   свободи   назавжди   залишать-
ся неоціненним внеском у духовну скарбницю людської 
думки,  визначним   явищем  загальнолюдської   культури. 
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OCHOBHI ЕТИКО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ 
В ICTOPIЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ 

У cmammi розглядається icmopія проблеми економічної етики в європейській філософії. 
This article is about history of economic ethics problem in European philosophy. 

Актуальність та доцільність дослідження.  В  наш  
час для з'ясування етично-відповідальних, гуманних та, 
одночасно, економічно ефективних шляхів розвитку 
сучасного  господарства  з'явилася  потреба  посередниц-
тва економічної та етичної теорії.  Створити системну  
концепцію  економічної  етики,  яка  мала  б  змогу  розв'я-
зати нагальні проблеми сучасності, можна лише спи-
раючись на багатовіковий досвід західноєвропейської 
філософської думки. Тому побудова нової етико-
економічної теорії потребує звернення до теоретичних 
пошуків західноєвропейської філософії, що відбувалися 
протягом двох тисячоліть. 

Сьогодні існує безліч  досліджень, що стосуються 
етико-економічної проблематики.  Англосаксонський 
варіант економічної етики – так звана "етика бізнесу" –
представлений у працях Томаса М.Герета, Річарда 
Дж.Клонскі, Р.Де Джорджа, А.Кедбері. Питання теорії та 
практики етично зорієнтованого господарства розроб-
ляються в німецькомовному просторі К.-О.Апелем, 
П.Козловські, Р.Лейєм, А.Льором, Х.Штайнманом, 
П.Ульріхом, Ю.Хабермасом, К.Хоманом. Вітчизняні та 
російські дослідники (А.А.Алі-Заде, В.В.Борисенко, 
В.К.Борисов,  А.М.Єрмоленко,  Ю.І.Палеха,  Ю.Ю.Пет-
рунін, М.В.Попов, Е.А.Уткін) торкаються лише деяких 
аспектів  проблеми  співвідношення  моралі  та  економіч-
ної   раціональності  в  господарчій  діяльності  людини.  
Але в Україні та в країнах пострадянського простору не 
створено досі  систематичної  концепції  економічної  ети-
ки, яка ґрунтувалася б на історичному досвіді західно-
європейської філософської думки. 

Метою дослідження є розгляд різних підходів щодо 
етико-економічних проблем в історії філософії. Дослід-
ницьке завдання передбачає з'ясування своєрідності 
соціально-філософських етичних розробок етико-
економічних  проблем,  що  склалися  в  історії філософсь-
кої думки  Західної  Європи,  виявлення  та  розгляд  від-
мінних  рис  та  можливостей  етичних  доктрин. 

Етико-економічні  проблеми  в  історії західноєвропей-
ської філософії концентрувалися  навколо  певних  поло-
жень та альтернатив. Розглядалися питання про місце 
етико-економічного знання в системі наук, проблеми 
обґрунтування  моральних  норм  в  економічній  діяльнос-
ті,  створювалися  певні  напрями  та  традиції. 

Одним із найважливіших питань, що неодноразово 
поставали в історії філософської думки, є питання про 
співвідношення теоретичної та практичної філософії, 
зокрема,  про  місце  економічної  та  етичної теорії в сис-
темі наукового знання. За часів Античності Аристотель 
відокремив  практичну  та  теоретичну  філософію.  Ці  ви-
ди знання різняться за метою та цінністю, однак у якості 
знання  вони аналогічні. Теоретична філософія пізнає 
суще, яким воно є. Предметом практичної філософії, 
вихідним пунктом якої  є  досвід  суспільного  життя,  по-
стає  здійснюване  благо,  вчинки.  Етика, економіка, полі-
тика складають в  Аристотелевій  філософії єдину сис-
тему,  яка  окреслила  предмет  практичної  філософії. 
Етика виступала в якості смислового центру філософії, 
саме через неї канони довершеної поведінки повинні 
здійснювати  вихід  у  практику. 

У середньовіччі патристика дотримувалася Аристо-
телевої соціально-полісної версії практичної філософії. 
Фома Аквінський, систематизатор етики пізнього Серед-
ньовіччя, економіку та політику відніс до моральної філо-
софії поряд з монастикою, яка розглядала дії окремої 
людини самої по собі. Внутрішня єдність практичної фі-
лософії (єдність етики, економіки та політики) осмислю-
валася  як  єдність,  націлена  на  вище благо, задане Бо-
гом. Але моральна філософія зможе здобути доверше-
ність  лише  у  підпорядкуванні  теології, і лише таким чи-
ном можливо  довести  абсолютність  моральних  вимог. 

У  Новий  час,  коли  філософія  апелювала  до  людсь-
кої емпірії, прагнучи до розуміння того, яким чином ін-
дивідуальна  мораль  водночас  є  соціально  організую-
чою силою,  І.Кант  стверджував примат практичного 
розуму над теоретичним, діяльності – над пізнанням. 
Теоретична філософія, за Кантом, є правилом пізнання, 
практична – правилом поведінки під кутом зору вільного 
вибору.  У широкому  розумінні до практичної філософії 
Кант відносив етику, вчення про державу та право, фі-
лософію історії та релігії, антропологію. Але ж у більш 
вузькому смислі  "практична  філософія  має  на  увазі  не 
які-небудь особливі предмети (практики), а вільну по-
ведінку,  яку  взято у відриві  від  усяких  предметів  практи-
ки  взагалі".  Економіку  Кант відніс до теоретичної філо-
софії як вчення про природу. На його думку, економіка є 
конкретно-науковим    знанням,     знанням    про    природу: 
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