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Віктор Летцев 

ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ ВАСИЛЯ 

ЗЕНЬКОВСЬКОГО В РОСІЇ Й УКРАЇНІ: 

ПІДХОДИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ 

Сучасному читачеві, який хотів би отримати інфор
мацію про творчість нашого видатного співвітчизника - фі
лософа, психолога, богослова й педагога Василя Васильовича 
Зеньковського, не позаздриш. У більшості словниково-довід
кових видань, та й у вступних статтях до його книг, ці ві
домості або, в кращому випадку, дуже скупі, або ж суттєво 
викривлені, а подеколи просто хибні. При цьому перекру
чується як бібліографічна інформація (хоча вона нині цілком 
доступна), так і концептуальні положення праць Зеньковсько
го. В останньому випадку маємо справу вже не просто з на
слідком слабкої вивченості спадщини мислителя, а й з украй 
недбалим, часто цілковито безпардонним, ставленням до неї, 
з відвертим маніпулюванням матеріалом та фальсифікацією 
авторських міркувань. 

Дана стаття є спробою критично оглянути усі відомі 
на сьогодні праці, де так чи інакше заторкується спадщина 
Зеньковського, та підвести певний підсумок її вивчення. Ос
кільки на цей рік припадає 125-літній ювілей мислителя, це 
здається особливо доречним. 

* * * 

Творчий шлях о. Василя Зеньковського (1881-1962) 
хронологічно можна розділити на два періоди: київський (до-
еміґрантський, 1902-1919 pp.) та емігрантський - 1920-1962 
роки. Однак, вивчаючи освоєння його спадщини, доцільніше 
згрупувати матеріал за ознакою спільності духовно-інтелек
туальної чи ідеологічної традиції, себто окремо розглянути 
доеміґрантські відгуки та відгуки мислителів еміграції, ок-
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ремо - те, що стосується вивчення творчості Зеньковського 
в СРСР, окремо - дослідження пострадянського періоду. З 
огляду на обмеженість обсягу статті в ній основну увагу буде 
приділено останньому з цих трьох сюжетів, а решту тільки 
коротко окреслено. 

У наукових колах дореволюційної Росії Василь Зень-
ковський був відомий передусім як автор низки публікацій в 
авторитетному російському журналі «Вопросы философии и 
психологии», а також фундаментальної магістерської дисер
тації «Проблема психической причинности». Першим друко
ваним відгуком на його праці можна вважати статтю Густава 
Шпета «Критические заметки к проблеме психической при
чинности», що являла собою розширений текст опонентсько-
го відгуку на згадану дисертацію

1
. Ставлення Шпета до цієї 

робота вкрай упереджене: він скрупульозно перераховує дріб
ні недоліки, а основні теми розглядає крізь призму власних 
феноменологічних уявлень. Виходячи з жорсткої відмінності 
між «чистим» феноменологічним і психологічним підхода
ми, Шпет звинувачує автора в «суцільному психологізмі», у 
нерозумінні «феноменологічного методу», у непослідовності 
й низці інших «гріхів» проти «чистої» феноменології. У кри
тичному запалі він не бажає помічати, що його опонент дотри
мується інших засад

2
 і що його «непослідовність» насправді є 

твердою переконаністю у неможливості абсолютного від
риву ідеальних змістів психіки від актуального становлення 
психічної емпірії. Відтак, скрупульозна стаття Шпета, по суті, 
б'є повз ціль, бо демонструє швидше його власні настанови, 
ніж аналіз підходів Зеньковського. 

Через деякий час на ту саму працю з'явився відгук 
Г. І. Челпанова

3
. Він містив низку критичних зауважень, 

але в цілому був досить доброзичливим. Челпанов високо 
оцінив «самостійну й оригінальну» працю Зеньковського, 
підкресливши на закінчення, що його книжка є «одним з 
кращих творів філософської психології в сучасній російській 
літературі». 

Досить позитивно коментує книгу Зеньковського й 
Ернест Радлов у своєму «Очерке истории русской филосо-
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фии» 1920 року. Коротко охарактеризувавши основні теми та 
достоїнства праці, він ставить її за «широтою філософської 
постановки проблем психологііі» в один ряд із знаменитою на 
той час роботою В. І. Несмєлова «Наука о человеке»

4
. Дещо 

пізніше Борис Яковенко, який спершу ставився до книги Зень
ковського досить скептично, включив «Проблему психической 
причинности» у число найважливіших російських книг, які 
«більш-менш докладно трактують» феноменологічну пробле
матику

5
. Можна також навести думку О. Ф. Лосева, який у 

своїх «Исследованиях по философии и психологии мышления» 
(1915-1919 pp.) з повагою посилається на працю Зеньковсь
кого, називаючи її автора «російським дослідником поняття 
психічної причинності»

6
. Врешті, через десятиліття після ви

ходу книги про неї високо відгукувався і Борис Вишеславцев. 
У книзі «Этика преображенного эроса» (1931 p.) він говорить 
про неї як про таку, що позначила («прекрасно зобразила») 
«поворот у психології XX століття» «від інтелектуалізму до 
емоціоналізму» та ще до виходу у світ праць Макса Шелера 
й досліджень сфери несвідомого показала «ясне передчуття 
того напрямку, по якому в майбутньому повинна була рухати
ся філософська і психологічна думка»

7
. 

Такими, майже одностайно високими, були оцінки 
цієї головної праці Василя Зеньковського київського періоду 
його творчості. Написане в еміграції стало предметом розгля
ду двох ґрунтовних студій з історії російської філософії - Бо
риса Яковенка та Миколи Лоського. Яковенко в своїй роботі, 
що вийшла друком 1938 p., стисло, майже формульно виклав 
основні ідеї Зеньковського, висловлені у статтях 1920-х - по
чатку 1930-х pp., назвав їх безсумнівно «цікавими й оригіналь
ними» та визначив цей напрям філософування як «релігійний 
спіритуалізм», підкресливши прагнення Зеньковського «по
будувати педагогічну систему на основі й у дусі православ'я 
як цілісного і органічного синтезу»

8
. Декілька сторінок при

ділив викладові релігійно-філософських та богословських 
поглядів мислителя М. О. Лоський у своїй «Истории русской 
философии»: заторкуючи деякі ключові положення учення 
Зеньковського, він особливо відзначив цінність його софіо-
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логічних побудов (відмінних від побудов о. Сергія Булгакова) 
для проблеми християнської космології

9
. 

Після виходу в світ «Истории русской философии» 
Зеньковського (1948-1950 pp.) з'явилися відгуки на неї Дмит
ра Чижевського

10
 і Семена Франка. Франк, зокрема, дещо кри

тично підійшов до історіософської схеми мислителя та до за
стосованих ним принципів відбору філософських персоналій, 
але разом з тим назвав цю працю «найціннішим внеском у ви
рішення проблеми російської самосвідомості»; на його думку, 
вона мала би стати: 

...основоположним посібником при вивченні російської 
думки та російської філософії. У порівнянні з нею все 
досі написане на обидві ці теми або нікчемне, або тен
денційне...

11
. 

Врешті, до короткого аналізу поглядів Зеньковського 
вже після його смерті, тобто маючи в руках фундаментальну 
працю «Основы христианской философии» (1960-1964 pp.), 
зверталися такі емігрантські автори, як С. С. Верховський, 
К. О. Єльчанінов, К. Я. Андроніков, а також зарубіжні істори
ки російської філософської думки

12
. 

* * * 

У радянській науковій періодиці першою реакцією на 
твори Василя Зеньковського стали статті викривального харак
теру, що з'явилися 1955 р. як відповідь на низку закордонних 
публікацій з історії російської філософії, у тому числі й щойно 
згаданої двотомної праці Зеньковського «История русской 
философии». У статті М. Г. Тараканова «Фальсификаторы исто
рии русской философии» та колективній статті В. А. Малініна, 
того-таки Тараканова й І. Я. Щипанова

13
, що вийшли одна за 

одною й мало чим відрізняються за тоном та аргументацією, 
Зеньковський постає як «білоемігрант», «ворог матеріалізму 
й прогресу», продовжувач традицій «ідеалізму й релігійної 
містики», злісний наклепник на російський народ, що «прагне 
релігією затуманити свідомість трудящих». Як «дипломова
ний лакей фідеїзму» і «прислужник імперіалістичної реакції», 
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він нібито прагне не тільки «посіяти недовіру до науки», але 
й «оббрехати діалектичний матеріалізм» - вище досягнення 
«світової філософської думки». Такі оцінки й характеристики 
згодом будуть закріплені у виданнях «Против современных 
фальсификаторов истории русской философии» 1960 р. та в 
4-му томі «Истории философии в СССР» 1971 року

14
. 

Короткі відомості про життя та «філософські пог
ляди» Зеньковського були вперше вміщені до «Философской 
энциклопедии» у 1962 р. (автор статті А. В. Поляков)

15
. Тут 

Зеньковський характеризується як «реакційний філософ і 
теолог, білоемігрант», а його погляди кваліфіковано вкрай не
гативно з тодішньої радянської перспективи - як «містицизм, 
близький за своїм філософським забарвленням до персоналіз
му». Проте об'єктивно ця стаття все-таки стала джерелом 
відомостей, хоч і некоректним, про мислителя. У ній, зокре
ма, слушно відзначено персоналістичну інтенцію творчості 
Зеньковського та процитовано його важливе твердження про 
те, що «глухий кут, у котрий зайшла наука при вирішенні 
проблем особистості, пояснюється «антирелігійністю науки». 
Стаття того ж автора в «Большой Советской энциклопедии» 
(1972 р.) уже позбавлена одіозних характеристик, але й тут 
Зеньковського названо «білоемігрантом» та «ідейним супро
тивником марксизму-ленінізму». 

У психологічній літературі радянського періоду 
постать філософа з надзвичайною запопадливістю гудив 
А. В. Петровський. У книзі «История советской психоло
гии» (1967 p.), відносячи Зеньковського до «філософсько-умо
глядного» напрямку в психології, він поміщає його в «украй 
праву групу в російській психології», члени якої належали 
до різних шкіл філософського ідеалізму й «використовували 
свої кафедри для пропаганди реакційних поглядів на сутність 
психічного», а саме, для доведення (це слово взяте в лапки) 
«субстанційності душі й спростування матеріалізму», відтак, 
цілком свідомо «тягнули психологію назад». У власне психо
логічних працях мислителя-«білоеміґранта» Петровський теж 
не вбачав нічого позитивного

16
. До середини 1980-х погляди 

Петровського не змінилися, тож у своїй новій праці «Вопросы 
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истории и теории психологии» (1984 р.) він, характеризуючи 
«умоглядну філософську психологію» як реакційний напря
мок у психології початку XX ст., далі іменує Зеньковського 
«білоемігрантом» та обвинувачує у симпатіях до Л. М. Лопаті-
на, називаючи останнього «епігоном Ляйбніца», «спіритуаліс
том» та «філософським чорносотенцем»

17
. 

Такими є більш ніж скромні підсумки «вивчення» 
спадщини мислителя в радянський період. Декілька опусів, 
заряджених уявним відчуттям переваги й злістю, що подеколи 
набуває клінічного характеру, - ось усе, чим може похвали
тися радянська філософська та психологічна історіографія в 
даному випадку. 

* * * 

На початку 1990-х - разом із падінням ідеологічної 
цензури (і самоцензури) та «зміною віх» у російській дум
ці - ставлення до творчості Василя Зеньковського змінюється. 
Починають перевидаватися його твори, зокрема, першою 
виходить нещадно розкритикована свого часу двотомна «Ис
тория русской философии»

18
. У передмові редактори дають 

досить високу оцінку Зеньковському-історику, чия праця, 
стверджується тут, «і понині залишається унікальною як за 
широтою охоплення матеріалу, так і за точністю, вивіреністю 
оцінок, що подаються». Книгу також супроводжувала корот
ка стаття-післямова А. В. Полякова з досить розгорнутою 
біографією філософа й короткою загальносвітоглядною ха
рактеристикою його поглядів. Відзначено, зокрема, особливу 
увагу Зеньковського до антропології, якою він систематично 
займався в останні роки життя, а також особливий та незмін
ний інтерес до історії російської думки. 

Ця публікація стала немовби «стартовим майданчи
ком» для оприлюднення інших книг і статей мислителя, а його 
історико-філософська спадщина перетворилася на помітний 
предмет уваги дослідників, хоча поки що це реалізується 
головним чином у жанрі передмов та післямов. Так, автори 
передмови до антології текстів російських філософів після-
жовтневого зарубіжжя В. А. Жуков і М. А. Маслін приділяють 
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кілька сторінок історико-філософським поглядам Зеньковсь
кого: критикуючи його за «жорстку релігійно-детерміністську 
точку зору», вони одночасно вбачають у праці «История рус
ской философии» (на мій погляд, безпідставно) «роздвоєність» 
богословських та історико-філософських позицій і, виходячи, 
мабуть, із критеріїв філософування радянської доби, ствер
джують, що ця праця «не відповідає сучасним науковим 
уявленням»

19
. Деякі рефлексії стосовно історико-культуроло-

гічної спадщини мислителя містяться також у передмові до 
перевидання збірки вибраних творів Зеньковського «Русские 
мыслители и Европа»

20
. Тут подано вже іншу, в цілому високу, 

оцінку Зеньковському-історику; автори слушно вказують, що 
як дослідник російської думки, він продовжував «традиції 
духовно-академічної школи»; коротко також характеризується 
книга Зеньковського про Миколу Гоголя. 

Коротку історію публікацій та рецепцій «Исто
рии русской философии» в Росії й за рубежем подає у своїй 
праці Василь Ванчугов, підкреслюючи наукову ґрунтовність 
цієї книги, котра, за його висловом, стала «настільною кни
гою всякого росіянина, що займається історією філософії в 
Росії»

21
. Слід згадати й дослідницьку статтю Вілена Горського 

«Філософ на межі. Творчість В. Зеньковського з огляду історії 
української філософської культури» 2001 р.

22
, де коротко роз

глянуто методологічні основи історико-філософських дослід
жень про Зеньковського, а також специфіку його творчості з 
перспективи можливої національної віднесеності тих чи тих 
тем історико-культурологічної спадщини мислителя. 

Поряд зі згаданими вище короткими екскурсами, на 
сьогодні вже існує дисертаційне (кандидатське) досліджен
ня поглядів Зеньковського, що належить О. М. Горбач

23
. У 

своїй роботі, захищеній 1997 p., авторка прояснює загальну 
філософсько-релігійну позицію мислителя, характеризує його 
історико-філософські концепції, виявляє техніку й застосовані 
в працях основні методологічні принципи. Утім, більшість 
наведених тут спостережень у стислому й систематизованому 
вигляді подав сам Зеньковський у вступі та висновках до своєї 
праці «История русской философии». 
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Упродовж 1990-х pp., поруч із перевиданнями праць 
Зеньковського, побачила світ низка словниково-довідкових 
видань з історії російської філософії, до яких неодмінно вклю
чаються статті про його життєвий і творчий шлях. Найдеталь-
нішою з-поміж них є стаття В. В. Сапова у довіднику 1995 р. 
«Русская философия. Малый энциклопедический словарь»

24
. 

Різноманітність наукових інтересів філософа автор пояснює 
особливостями його світогляду, котрий кваліфікує як «право
славний універсалізм». Цитуючи Зеньковського, який писав 
про вирішальне значення для формування своїх поглядів 
«міркувань над поняттям особистості», Сапов підкреслює 
центральне місце «особистості» у всій системі поглядів мис
лителя, що, на його думку, робить зрозумілим інтерес Зень
ковського і до педагогіки, і до літератури, зокрема творчості 
Гоголя. Характеристику філософських поглядів у сфері гно
сеології, метафізики й антропології викладено за «Очерком 
моей философской системы» самого Зеньковського; відзна
чено також його інтерес до проблем економічного життя, чим 
ще раз, на думку автора статті, засвідчується універсальність 
інтересів мислителя. 

Першою спробою викладу поглядів Василя Зень
ковського в українській філософській літературі став неве
ликий нарис М. І. Лука в другому томі академічної праці 
1987 р. «Історія філософії на Україні»

25
. Автор обмежується 

розглядом лише однієї, хоча й фундаментальної, праці «Про
блема психической причинности», і в цілому його робота є 
своєрідною компіляцією цитат із неї, доповнених оціночними 
визначеннями. Проігнорувавши всю складність обговорюва
ної Зеньковським проблеми, Лук досить вільно «інтерпретує» 
ряд місць із книги, причому істотно спотворює справжній 
зміст побудов філософа. Так, уже у вступі стверджується, що 
він, «аналізуючи проблему причинності взагалі й психологіч
ної зокрема», нібито «прагне виявити ті ознаки, що можуть 
вважатися основними для з'ясування сутності причинності». 
Однак Зеньковський, по-перше, не просто «прагне», а таки 
виявляє, чи точніше - виділяє та перераховує ці ознаки

26
, а 

по-друге, жодного аналізу «причинності взагалі» в книжці 
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немає. Порядок дослідження протікає не від загального до 
часткового, а від понятійного (логічного й гносеологічного) 
аналізу причинності до її проблемно-психологічного аналізу, 
що, звичайно ж, не одне й те саме. Нерозуміння вжитої Зень-
ковським логіки побудов приводить автора нарису до повної 
сваволі у компонуванні наведених ним цитат. У підсумку змі
шуються плани аналізу проблеми (логічний, гносеологічний 
і психологічний), спотворюється її розкриття, допускаються 
невиправдані спрощення, некоректне обривання цитат, недо
речні перефразування тексту. Відтак, автор нарису не просто 
перекручує ключові положення концепції Зеньковського, а 
фактично зводить нанівець сам смисл реферованої праці. 

Не менш сумнівно виглядають узагальнюючі харак
теристики поглядів філософа. Наприклад, очевидним перекру
ченням є приписана Зеньковському «тенденція до психологі
зації філософії», нібито притаманна йому «навіть у більшій 
мірі, ніж у Грота»

27
. Ця думка, по суті, цілком спотворює зміст 

і спрямованість праці «Проблема психической причинности», 
що являє собою всебічне метафізичне обгрунтування психо
логії, а не «обґрунтування філософії за допомогою емпіричної 
психології», як визначає «психологізм», наприклад, Вільгельм 
Віндельбанд

28
. Не менш сумнівним є й твердження М. І. Лука 

про «співзвуччя поглядів» Зеньковського та Грота й про близь
кість їхніх «вихідних принципів світогляду й гносеології»

29
. 

Власне «психологізм» (вірний по відношенню до Грота) став 
підставою для цього помилкового твердження. 

Крім словниково-довідникової форми освоєння спад
щини Василя Зеньковського, нині активно практикується учбо
во-прикладний спосіб «вивчення» його творчості у контексті 
української історико-філософської думки, що підштовхнуло 
до введення імені мислителя в низку підручників та навчаль-
но-довідникових посібників. Зокрема, йому присвячено шкіц 
уже згаданого М. І. Лука в підручнику 1994 р. «Історія філо
софії України»

30
. Являючи собою скорочений варіант щойно 

розглянутого тексту, він демонструє ще безвідповідальніше 
ставлення до праці, яка розглядається. Найбільш виразним 
прикладом повної деформації, ба, анігіляції думок філософа 
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може послужити виклад проблеми центру психічного розвитку, 
або суб'єкта психіки, що фактично є ключовою темою книги 
Зеньковського. Після низки «підстиковок» різних фрагментів 
книги М. І. Лук формулює висновок, ніби «суб'єктом психічно
го розвитку» у Зеньковського й «носієм єдності психіки висту
пає наше "я"»

31
. Але як розуміти «наше "я"»? Зупинитися на 

цій констатації (а власне так зробив автор) - це значить просто 
викинути як непотрібні всі 400 сторінок праці Зеньковського, 
бо суть його концепції полягає у розрізненні між непохідним 
началом психіки, позначеним у книзі як «реальне "я"», та його 
похідним, «емпіричним "я"»: обґрунтуванню цього положення 
присвячена ледве не половина фундаментального дослідження 
«Проблема психической причинности». 

Ще одним результатом «творчої» роботи М. І. Лука 
над текстами Зеньковського є підбірка фрагментів із «Проблемы 
психической причинности» для хрестоматії «Історія філософії 
України» 1993 року

32
. Надрукований тут текст займає чотири 

з половиною сторінки - з масиву книги обсягом 435 сторінок! 
Фрагменти для публікації вихоплено за принципом: із кожно
го параграфа по кілька уривків. У підсумку вийшло зібрання 
навіть не фрагментів, а неповних абзаців чи окремих речень, 
вирваних із контексту без жодних роз'яснень та коментарів. 

«Своєрідним продовженням і інформаційним допов
ненням» згаданих підручника й хрестоматії, як стверджують 
І. В. Огородник та М. Ю. Русин, є їхній навчальний посібник 
«Українська філософія в іменах» 1997 року

33
. У цій книжці 

вміщено, серед іншого, невелику статтю про Зеньковського, 
до якої перенесено всі помилки зі щойно згаданої хресто
матії- з додаванням нових нісенітниць. Перерахувати їх не 
сила, тому наведу найбільш кричущі. Так, автори пишуть: 

Таємницю причинності В. В. Зеньковський пов'язував із 
таємницею часу й становлення. Виходячи з визнання ап
ріорності названих категорій, наголошував, що в ідеальній 
сфері взагалі немає місця часові

34
. 

Думка Зеньковського в цих двох реченнях спотворена 
двічі. По-перше, він не виходив з апріорності названих кате-
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горій, про що далі. По-друге, в ідеальній сфері «немає місця 
часові» аж ніяк не через апріорність чи неапріорність даних 
категорій, а тому що там, цитуючи Зеньковського, «узагалі не
має місця становленню, немає місця часові», тому що «логічні 
зв'язки за своєю суттю позачасові і не мають потреби в часі для 
того, щоб за причиною з'явився наслідок», тому що «причина й 
наслідок тут дані одночасно», тому що зв'язок цей «знаходить
ся просто поза часом»

35
. Що ж до «апріорності» часу, із якої 

нібито «виходив» Зеньковський, то в «Проблеме психической 
причинности» є достатньо місць, які цілком спростовують цей 
«висновок». Так, полемізуючи з Імануїлом Кантом, Зеньковсь
кий пише: «час невіддільний від явищ, [...] "порожній" (за Кан
том "чистий") час є абстракція. Час може бути апріорним лише 
як форма наочного уявлення, що ні до чого далі не зводить
ся. . .»

36
. Причинність, за Зеньковським, також «належить до "не 

чисто апріорних понять", але пов'язана з досвідом»
37

, а «закон 
причинності», як він твердить, «не має тієї строгої загальності 
й необхідності, що дійсно могла б свідчити про його апріор
ність»

38
. Таким чином, в одній тільки фразі автори примудрили

ся довести концептуальні положення Василя Зеньковського до 
повної неадекватності, а думку - до повного абсурду. Подібних 
перекручувань тексту і підмін термінів, уявних висновків і 
хибних констатацій - безліч. Здається, що вся стаття є однією 
суцільною лінгво-фразеологічною «трансмутацією», а ніяк не 
аналітичним викладом поглядів мислителя. 

Нанизуючи ряди псевдоконстатацій і квазіінтерпре-
тацій, автори статті не забувають водночас (підкоряючись, на
певно, незабутнім навичкам «філософствування» радянської 
пори) викривати уявний ідеалізм і суб'єктивізм, знайдений 
ними у Зеньковського. Звинувативши мислителя в «запе
реченні об'єктивності», вони для балансу доповнюють цю 
думку приписуванням йому суб'єктивності, не відаючи при 
цьому, що текст, який вони витягай з хрестоматії і на який 
посилаються, фігурує там у спотвореному вигляді

39
. 

Не менш сумнівними (з огляду на продуманість та 
обґрунтованість) виявляються і характеристики поглядів Васи
ля Зеньковського у цій статті. Більшість їх перекручена або в пе-
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редачі, або в необгрунтованому висновку, або в «перебільшен
нях», а часто у всьому разом. Розгорнуте спростування зайняло 
б, однак, надто багато місця, тому можна, пославшись на тексти 
самого філософа, сказати лише те, що всупереч твердженням 
авторів він не виступав «послідовником неокантіанства Г. Чел-
панова» і не був «його основним репрезентатором у Київсько
му університеті», не брав за основу свого курсу психології та 
логіки «психологічних ідей 3. Фрейда та логічних Е. Гусерля», 
не «спирався на неокантіанство і феноменологію Гусерля» у 
«питанні детермінації психічних актів», не «дотримувався пос
лідовно ідеалістичних позицій» і т. д. Щоб зрозуміти справжню 
позицію Зеньковського по відношенню до цих мислителів і 
напрямків, достатньо просто відкрити його працю «Проблемы 
психической причинности», де міститься критика низки ключо
вих положень Канта й неокантіанства (с. 70, 84, 94-98, 109, 124, 
226 та ін.), критика психічного атомізму у Фрейда (с. 177-178), 
критика логіцизму й інших аспектів у Гусерля (с. 9, 11, 98), а 
також критика ідеалізму й визначення своєї позиції як «критич
ного реалізму» (с. 97-98, 115, 117 та ін.). Не можна заперечува
ти, звичайно, що філософські й психологічні відкриття назва
них мислителів справили на Зеньковського серйозний вплив і 
мали важливе значення для становлення його філософських та 
психологічних поглядів, однак буде явною помилкою виснову
вати, як це роблять автори, що у своїх розробках (чи лекційних 
курсах) він брав їх «за основу». 

Ще більш невдалим і абсолютно неадекватним є виз
начення Зеньковського як «філософа-неокантіанця». Винесене 
авторами в заголовок статті, воно тим самим стало характерис
тикою його творчості в цілому. Проте насправді воно спотворює 
суть справи й ігнорує справжні погляди мислителя. Загалом же 
І. В. Огородник та М. Ю. Русин припустилися в згаданому 
посібнику стількох неточностей, помилкових визначень, хиб
них інтерпретацій, необгрунтованих віднесень та й просто під
мін, що це неможливо кваліфікувати інакше, як псевдонаукову 
роботу. Подібні виклади

40
, що не спираються на попереднє вив

чення поглядів мислителя, є фактично імітативною фікцією, що 
прикриває повне незнання досліджуваного предмета. 
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Стаття про Василя Зеньковського у підручнику 
Ю. О. Федіва і Н. Г. Мозгової «Історія української філософії» 
(2000 р.)

41
 - це компіляція низки фрагментів із словниково-

довідкових статей інших авторів. Основна її частина (с. 351— 
354) є дослівним перекладом (без посилання!), причому з 
внесенням ряду помилок, статті І. В. Кузнєцової, котра, своєю 
чергою, теж являє собою невдалу компіляцію

42
, що знімає 

потребу зупинятися на цих публікаціях детальніше. 

Невеликий фрагмент, присвячений життю і творчості 
Зеньковського, міститься також у курсі лекцій Вілена Горсько
го «Історія української філософії»

43
. Автор відзначає лише 

кілька ключових моментів світогляду мислителя. Важливою, 
зокрема, здається висловлена тут думка про те, що київський 
період став для Зеньковського тією філософською базою, на 
якій зросла його творчість в еміграції (характер цієї творчості 
Горський кваліфікує як «релігійно-теїстичний»). 

Окрім розвідок із загальною характеристикою пог
лядів Зеньковського, з'явилася й спроба дослідження його 
гносеології. Цю проблему аналізує в частині своєї кандидат
ської дисертації В. О. Плужник

44
, на жаль, обмежившись лише 

працею «Проблема психической причинности» й зводячи аналіз 
гносеології до розгляду понять «Я» та «апріорність» - безу
мовно важливих у контексті аналізу пізнання, але таких, що не 
розкривають гносеологічної позиції Зеньковського, тим більше, 
що сама авторка дисертації визначає її як «теоцентричну». 

Можна також згадати вельми поверхову й голослів
ну характеристику антропології Зеньковського, здійснену 
М. К. Гаврюшиним. Представляючи читачам філософа як 
такого собі еклектика-систематизатора на зразок середньовіч
ного укладача «Бджоли»

45
, Гаврюшин називає його: 

...виразником характерної російської «маргінальної са
мосвідомості», для якої шлях до істини представляється 
у вигляді вдало складеної мозаїки думок та суджень, що 
мали місце раніше...

46
. 

Для підтвердження нібито любові філософа до «чу
жих думок» Гаврюшин сам посилається на думку Густава 
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Шпета. Низка пасажів на зразок процитованого переконує, що 
автор або просто не знає філософської спадщини Зеньковсько
го, або склав думку про неї виключно за згаданою на початку 
цієї статті рецензією Шпета. Характеризуючи статтю Зень
ковського «Принципы православной антропологии», написану 
в 1953 р., Гаврюшин закидає те, що ці «принципи» висловлені 
дуже побіжно й «схематично» та, як він висловлюється, «без 
натхнення». При цьому критик абстрагується від факту, що 
дана стаття писалася з певною метою та для певного видання, 
чим було задано її обсяг та стиль. Принагідно варто додати, 
що стаття й справді є тільки узагальнюючим викладом теми, 
над котрою мислитель працював багато років, і можна було би 
назвати не менше десятка робіт, де Зеньковський набагато де
тальніше розглядав ключові питання антропології. Не ознайо
мившись із цими роботами, неможливо отримати адекватне 
уявлення про антропологічні побудови мислителя, не кажучи 
вже про більш-менш об'єктивну оцінку. Нагадаю також, що 
Зеньковський наприкінці 1950-х планував написання великої 
праці в двох томах, спеціально присвяченої антропології, але 
смерть перешкодила цьому задумові. 

Першою спробою розгляду психологічних поглядів 
Василя Зеньковського в українській літературі є короткий 
шкіц (частина параграфа) в підручнику В. А. Роменця «Іс
торія психології XIX - початку XX століття»

47
. Виклад спи

рається на головну психологічну працю філософа «Проблема 
психической причинности». Відзначивши важливість самої 
постановки Зеньковським питання, «чи існує психічна при
чинність, і якщо так, то в якій формі?», автор залишає його 
без відповіді, переключившись на проблему самовираження 
особистості в поведінці й творчості, тобто на проблему її 
зовнішньої, об'єктивуючої активності. Змішуючи у своєму 
викладі концепції Зеньковського суб'єктність як наявність 
у психіці формуючої сили, суб'єкта психічного розвитку, і 
суб'єктивність як рефлексивну здібність, самоспрямованість 
психічного, самосвідомість, Роменець стверджує, що у вирі
шенні проблеми психічної причинності Зеньковський «зали
шається ще в рамках суб'єктивістської психології». Жодних 
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посилань на конкретні положення філософа, жодних обґрунту
вань свого висновку автор не наводить. У сліди схем, звичних 
для більшості сучасних трактувань суб'єктної проблематики, 
він просто зводить суб'єктність психіки (самостійну психіч
ну причинність - онтологічний аспект) до «суб'єктивності» 
психічного (свідомості, активного боку у пізнавальному від
ношенні - гносеологічний аспект). Тим самим питання про 
джерело й основу психіки підмінюється питанням про люд
ську суб'єктивну активність. Тому не дивно, що Зеньковський 
постає як автор всього лиш «постановки питання» про психіч
ну причинність - такий собі «пройдений етап» на шляху до 
«нового» вирішення проблеми. Неадекватним, гадаю, є також 
трактування поняття «самопричини» (у Зеньковського - causa 
sui). Якщо Зеньковський використовує це поняття для харак
теристики субстанційної основи психіки, то у Роменця воно 
стає синонімом самоствердження людини в поведінці й твор
чості, тобто зводиться, фактично, до проблематики «self made 
man». Некоректною у дослідницькому відношенні видається і 
підміна категорії «причинність», що є центральною і досить 
точно визначеною у Зеньковського, категорією «детермінізм», 
котра у сучасному її тлумаченні має, безсумнівно, більш обме
жене значення, синонімічне закономірності

48
. Утім, незважа

ючи на ці непорозуміння, варто віддати належне автору, який 
побачив нові, не сцієнтистські шляхи для психології і першим 
в українській історико-психологічній літературі ввів у науко
вий обіг викреслені з неї імена. 

У російській історико-психологічній науці на пси
хологічну спадщину Зеньковського звернули увагу лише в 
найостанніший час. На жаль, увага ця залишається поки дуже 
розсіяною. Свідченням цього може служити словарна стаття 
про Зеньковського в енциклопедичному словнику 2005 р. 
«Психологический лексикон»

49
. При її читанні створюється 

враження, що автор, О. Е. Осовський, не мав доступу не 
тільки до текстів Зеньковського (хоча, здавалось би, часи 
закритих фондів давно минули), але й до сучасної бібліогра
фічної та довідкової літератури. Наведена тут характеристика 
психологічних поглядів філософа являє собою плутану суміш 
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випадкових, наполовину спотворених чи помилкових суд
жень, асоціацій та домислів. Так, наприклад, стверджується, 
що у своїй роботі 1905 р. «Современное состояние психо
физической проблемы» Зеньковський «виступав проти ідеї 
психофізичного паралелізму й експериментальної психології 
А. П. Нечаева та В. М. Бехтерева, які ігнорували загальну те
орію душі». Важко навіть сказати, чого тут більше - плутани
ни, вигадки чи перекручення. По-перше, Зеньковський у цій 
праці не виступав «проти ідеї психофізичного паралелізму», 
а лише вказував на «утруднення», що зустрічаються «при 
паралелістичному висвітленні проблем біології, психології 
та історії», й зауважував, що поки ці «утруднення» не усу
нуті - «доводиться схилятися до теорії взаємодії»

50
. По-друге, 

він не заперечував у цій праці експериментальної психології 
(а про Нечаева й Бехтерева тут взагалі не згадується), а також 
не протиставляв її «загальній теорії душі». У рецензії на ро
боту Нечаева «Ассоциация сходства» (а не в тій праці, про яку 
мова) Зеньковський писав: 

Як експериментальні роботи вимагають ясної і визначе
ної методологічної постановки задачі, так і психологічні 
аналізи повинні спиратися на систематично продуману за
гальну теорію душі

51
. 

Як бачимо, скільки не напружуйся - а з цієї фрази 
не виведеш протистояння експериментальної психології та 
«загальної теорії душі», коли не володієш непогамовною 
творчою фантазією. 

Ще незграбнішими є спроби О. Е. Осовського оха
рактеризувати загальні методологічні принципи Зеньковсь
кого у підходах до «особистості». Так, він пише, що в основу 
«періодизації дитинства» мислитель клав ідею «ієрархічної 
конституції» (конституції чого?), в «структурі людської осо
бистості... виділяв три частини: тіло, душу і дух», а також ні
бито стверджував, що «кожна з частин особистості домінує на 
певному етапі психологічного розвитку дитини». Коментуючи 
цю плутанину, варто сказати, що Зеньковський справді вико
ристовував поняття ієрархічної конституції людини та справді 
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писав про «ієрархічний лад душі», але ніколи не пропонував 
ділити особистість на «частини», навпаки - наполягав на 
єдності особистості в її тілесно-душевно-духовному складі, 
що його не можна «уявляти собі у вигляді окремих "шарів"» 
(іншими словами - частин). 

Не вирізняється обговорювана стаття й елементар
ною точністю бібліографічних інформацій. Наприклад, у 
посиланнях на роботи Зеньковського автор подає час їх пе
ревидання, а не першої публікації; з-поміж психологічних 
розвідок філософа згадано тільку ту, про яку мовилося, хоча 
таких праць до 1924 р. нараховувалося як мінімум шість; вре
шті, Зеньковському атрибутовано роботу «О сравнительной 
психологии», якої він насправді не писав

52
, причому датовано 

її 1897 p., коли філософ ще навчався у гімназії. 

Завершуючи статтю низкою банальностей, О. Е. Осов
ський приписує їх Зеньковському: про «завдання розвитку 
особистості»; про соціальне виховання, яке має стати «мо
гутнім фактором прогресу»; про роль релігії у вихованні і т.д. 
Аж наприкінці згадано, що Зеньковський «займався також (?!) 
питаннями... психології і педагогіки». То про що ж ішла мова 
раніше? 

На завершення варто згадати про стан вивчення пе
дагогіки Василя Зеньковського. Його порівняно невелика, але 
змістовна педагогічна спадщина на сьогодні майже зовсім не 
досліджена, спостерігаються лише підступи до її освоєння

53
. 

Вірогідно, це слід пов'язати з тим, що педагогічне вчення 
мислителя, з одного боку, спирається на дуже відмінні від 
концепцій радянської педагогіки філософсько-психологічні 
засади, а з другого - що воно звернене до живої релігійно-
виховної практики й може бути адекватно розкрите тільки в 
погодженні з нею. 

Врешті, дослідженню персонології Василя Зень
ковського присвячена дисертація автора цих рядків, де аналі
зується вчення про особистість, що його філософ розробляв у 
«психологічний» період своєї творчості, простежується ґенеза 
й логіка побудов, а також дається систематична інтерпретація 
засад та принципів розуміння Зеньковським особистості

54
. 
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* * * 

Окремої уваги потребують дослідження творчого 
шляху та біографії Василя Зеньковського, що полегшують 
орієнтацію у загальній системі його поглядів та інтенцій. 
Коли говорити про весь період життя й діяльності філософа, 
то йому - в якості передмови до публікації текстів - присвя
чено нарис Л. Г. Філонової

55
. Він вирізняється від згаданих 

вище публікацій передусім тим, що авторка ставить акцент на 
постаті Зеньковського як християнського письменника й гро
мадського діяча, «пастиря і проповідника, вчителя православ
ної студентської молоді». З цієї ж причини перевагу віддано 
висвітленню емігрантських сторінок його життя і творчості. 

Київський період життєвого шляху Зеньковського 
простежено у статті Марини Ткачук

56
. На підставі вперше 

виявлених нею архівних джерел Ткачук описує навчання фі
лософа в університеті Св. Володимира, висвітлює насичений 
працями та подіями київський період життя мислителя, дає 
загальну характеристику його філософських поглядів та вка
зує на їх витоки. 

Врешті, розгорнутий нарис біографії Зеньковського, 
написаний з врахуванням усього нині доступного матеріалу, у 
тому числі спогадів та документів, належить автору цих ряд
ків

57
. Тут же подано короткі характеристики основних робіт 

філософа, виділено ключову інтуїцію його творчості (інтуїцію 
особистості) й охарактеризовано головні її напрямки - філо
софську психологію, персонологію, антропологію, історію 
філософії та ін. 

На сьогодні вже є також низка публікацій архівних 
документів та матеріалів, що уточнюють факти біографії 
Зеньковського. Серед них на особливу увагу заслуговує пуб
лікація «К биографии В. В. Зеньковского», підготовлена до 
друку Ю. Н. Сухарєвим, що містить перелік документів і 
матеріалів про київський та емігрантський період життя філо
софа, знайдених у російських та зарубіжних архівах; тут же 
уміщено деякі документи

58
. 

Разом зі статтею Марини Ткачук, про яку мовилося 
вище, були опубліковані й знайдені нею архівні звіти за 1910 
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рік про заняття Зеньковського як професорського стипендіата 
кафедри філософії Київського університету Св. Володимира

59
. 

Украй важливою для поповнення київських сторінок 
біографії мислителя є публікація Сергієм Шурляковим архів
них відомостей про його участь у київських Релігійно-філо
софському та Науково-філософському товариствах

60
. Низку 

уточнень до статті Шурлякова стосовно участі Зеньковського 
в Релігійно-філософському товаристві подає також Н. Г. Філі-
пенко, яка у додатку до своє статті надрукувала документи 
про створення Товариства, а в ще одній статті - звіти про його 
засідання за 1908-1909 роки (друга публікація підготовлена 
спільно Н. Г. Філіпенко та О. Б. Величко)

61
. 

Цінну інформацію стосовно ранньоеміґрантського 
періоду життя Зеньковського містить Curriculum vitae, написа
не ним самим у 1922 р., при призначенні на посаду професора 
кафедри філософії Російського педагогічного інституту в Бел
граді; цей документ опубліковано в щорічнику «Исследования 
по истории русской мысли» за 1998 рік. На жаль, до згаданого 
тут переліку редагованих філософом збірників та перекладів 
вкралася описка: Зеньковський редагував переклад не «книги 
Троса», як читаємо тут, а праці німецького психолога початку 
XX ст. Карла Ґроса (російська назва перекладеної книжки, 
наведена за самим Зеньковським, також неточна)

62
. 

Як бачимо з цього огляду, життєвий і творчий шлях 
мислителя в усій його повноті й цілісності ще далеко не 
відтворений, являючи собою розлоге поле для прикладання 
дослідницьких зусиль. 

* * * 

Розгляд усіх основних дослідницьких напрямів, де 
так чи інакше заторкується багатогранна творча спадщина 
Василя Зеньковського, як бачимо, приводить до не надто 
втішного висновку. За винятком дисертації О. М. Горбач, при
свяченої історико-філософським працям мислителя, дисерта
ції В. О. Плужник, яка вивчала його гносеологію, та студій 
автора цих рядків над його персонологією спеціальних до
сліджень тих чи тих аспектів, або творчості Зеньковського в 
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цілому, ще навіть не започатковано. На цьому тлі особливо 
виразними стають недоліки «навчальної» та «словниково-
довідкової» форми вивчення цієї творчості, що активно прак
тикується сьогодні. Здійснені тут спроби викладу поглядів 
філософа у більшій їх частині належить визнати або не цілком 
коректними, або такими, що просто перекручують ці погляди. 
Зокрема, група статей, опублікована в російських виданнях, 
більш-менш точно передає зміст фінальних побудов Зень
ковського, але зовсім не відображає становлення й розвитку 
його поглядів у київський період життя. З іншого боку, ана
логічні українські праці, зокрема ті, де пропонується тлума
чення книжки «Проблема психической причинности», взагалі 
спотворюють погляди вченого, оскільки спираються не на 
вивчення його поглядів, а на довільні маніпуляції текстовими 
фрагментами та квазіінтерпретацію. 

Поверхове прочитання цієї фундаментальної філо
софсько-психологічної праці, яка, по суті, є експлікацією 
кардинально нової методологічної точки зору в психології 
(пор. згадані на початку цієї статті оцінки Радлова та Вишес-
лавцева). У підсумку це призводить не тільки до спотворених 
тлумачень, а й до деформації самого ходу думки мислителя. 
Адже складний комплекс ідей (схоплюваних лише діалек
тично) та глибока аналітичність, властиві книжці «Проблема 
психической причинности» (як, утім, і низці інших творів 
Зеньковського), створюють певну «межу» перед спрощеним 
прочитанням, виключаючи побіжне, фрагментарно-уривчасте 
представлення розгорнутої тут проблематики

63
. 

Практично поза розглядом до сьогодні залишається 
суб'єктно-особистісна концепція Зеньковського- централь
ний пункт його філософсько-психологічних побудов. Наявні 
спроби навчально-прикладного її «вивчення» неможливо виз
нати ні коректними, ні адекватними першоджерелу: іноді пог
ляди філософа деформуються, іноді просто йде їхня підміна. 
Особливо неприйнятним здається намагання редукувати цю 
концепцію, що зводить метафізично поглиблене поняття осо
бистості до емпірико-раціоналістичних або об'єктно-діяль-
нісних підходів. Тим часом принципова інопарадигмальність 
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суб'єктно-особистісної концепції Зеньковського стосовно до 
існуючих нині в психології та філософії підходів, її проблемна 
багатоаспектність не може бути ні проігнорована, ні спроще
на. Вона вимагає від дослідника, по-перше, адекватного її рів
ню розуміння, а по-друге - володіння відповідними методами 
та прийомами інтерпретації, де дослідницького результату 
можна досягнути тільки через вдумливо-вникаюче «прочи
тання» текстів Зеньковського (герменевтична інтенція) та 
послідовно-узагальнювальне тлумачення проблематики, над 
котрою він розмірковував (герменевтична техніка). 

Спеціального вивчення вимагає також психологічно-
педагогічна спадщина філософа, яка спирається на розробле
ну ним суб'єктно-особистісну концепцію і традиції релігійної 
педагогіки. Антропологія Зеньковського - одна з найскладні
ших тем його творчості - досі практично взагалі не вивчалася. 
Згадані вище спроби її легковажної характеристики не назвеш 
інакше, як непорозумінням. Адже підхід до багаторівневих 
антропологічних побудов філософа має, поза сумнівом, роз
починатися із з'ясування його загальної філософсько-психо
логічної концепції та з аналізу ключової для неї персоноло-
гічної проблематики, яка в рамках християнської антропології 
набуває у Зеньковського нової складності та нової, релігійної, 
глибини. 

Підсумовуючи, можна констатувати, що на сьогодні 
освоєння спадщини о. Василя Зеньковського знаходиться лише 
на початковій, попередньо-ознайомлювальній стадії. У світлі 
сказаного хочеться ще раз підкреслити, що на зміну оцінковим 
та тлумачно-констатуючим трактуванням творчості мислителя, 
про які мовилося вище, мусить врешті прийти конкретний, пог
либлений і сумлінний, аналіз написаних ним праць. 
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