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Відгук 
офіційного опонента 

про дисертацію Вдовиченка Георгія Валерійовича «Філософія культури як 
напрям філософської думки України 20-30-х pp. XX ст.

(Історико-філософський аналіз)», 
представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 

за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Актуальність теми докторської дисертації Г. В. Вдовиченка не 

викликає жодного сумніву з огляду на той факт, що радянська філософія як 

історико-філософський феномен сьогодні залишається ще вкрай 

малодослідженою. Зокрема, в українській історико-філософській науці 

радянська філософія постала об’єктом спеціальних студій лише на зламі 

2000-X-2010-X pp., але і у теперішній час вона не увійшла до списку топових 

тем, цікавих загалу істориків філософії. Тимчасом, цілком очевидно, що 

сучасна українська філософія глибоко вкорінена у радянському підґрунті й 

доти не вийде за межі звичних смислів, методів і ставлень, доки радянська 

філософія залишатиметься лише символічно затаврованою як «професійна 

дурниця і нісенітниця» чи «служниця ідеології», а не об’єктивно і всебічно 

проаналізованою поза стереотипними судженнями. Саме представлена 

дисертація як спроба репрезентувати одну з майже невідомих досі граней 

ранньої української марксистської філософії -  філософію культури 1920-х- 

1930-х років -  допомагає подолати спрощені уявлення й наблизитись до 

розуміння процесів інституалізації філософського дискурсу, змісту і 

специфіки філософської діяльності на українських теренах у період 

становлення сталінського тоталітарного режиму.

Дисертаційне дослідження Г. В. Вдовиченка виконане на кафедрі 

української філософії та культури Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка відповідно до комплексних програм наукових 

досліджень Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Наукові проблеми сталого державного розвитку України» і «Модернізація
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суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації»; 

науково-дослідних тем філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка № 06БФ041-01 «Філософія та 

політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання» і № 11БФ041- 

01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти гуманітарного 

розвитку сучасного суспільства»; науково-дослідної тематики кафедри 

української філософії та культури філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка.

Дисертант виконав значну за обсягом роботу і отримав вагомі для 

розвитку досліджень з історії українських філософії та філософії культури 

результати. Дисертація Г. В. Вдовиченка складається зі вступу, чотирьох 

розділів, що включають дванадцять підрозділів, висновків і списку 

використаних джерел. Структура тексту відповідає меті й завданням 

дослідження. На особливу увагу заслуговує прагнення автора здійснити 

цілісну реконструкцію культур-філософського дискурсу, який формувався у 

науково-філософських інституціях радянської України 1920-х -  початку 

1930-х років. Показово, що у зв’язку з цим Г. В. Вдовиченко вдалось знайти й 

включити до наукового обігу цілу низку друкованих історико-філософських 

джерел, які нині є бібліографічними раритетами.

У першому розділі «Культур-філософські здобутки філософської 

думки УСРР 20-30-х pp. XX ст. як об’єкт наукового дослідження» 

дисертант представляє результати історіографічних студій зі з ’ясування 

стану наукового вивчення творчої спадщини українських радянських 

філософів 1920-х-1930-х років. Увесь корпус публікацій з цієї проблематики 

він розглядає у хронологічному порядку у двох підрозділах, розрізняючи два 

етапи в історії досліджень ранньої української марксистсько-ленінської 

філософії -  радянський (1950-ті-1980-ті pp.) і пострадянський (1990-ті-2010- 

ті pp.). У межах цієї періодизації автор, докладно проаналізувавши і 

поділивши друковані видання відповідної тематики за критеріями
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територіальної та інституційної приналежності, показує, що праці з філософії 

культури діячів «філософського фронту» УСРР досі не постали об’єктом 

спеціальних історико-філософських досліджень.

У другому розділі «Філософія культури як напрям філософської 

думки України 20-30-х pp. XX ст.», який містить чотири підрозділи, 

Г. В. Вдовиченко здійснює спробу відтворити процес оформлення 

проблемного поля філософії культури спільнотою українських філософів- 

марксистів 1920-х-1930-х років.

Автор приділяє увагу літературно-філософській полеміці 1925-1928 pp. 

щодо шляхів розвитку України післяреволюційної доби як фактору поштовху 

до систематичних культур-філософських студій філософів-партійців. Однак, 

наголошує він, парадигма цих студій визначалась у контексті типової для 

радянського марксизму диференціації напрямів філософських досліджень: з 

історії та теорії марксизму-ленінізму; історії вітчизняної філософської та 

суспільно-політичної думки; історії зарубіжної філософії та суспільно- 

політичних учень. Зокрема, філософія культури українського марксизму, 

твердить дисертант, поставала у запеклих партійних дискусіях щодо 

фундаментальних питань історичного матеріалізму і способів національно- 

культурного будівництва. Водночас, в українознавчих, переважно 

літературно-критичних, працях українських марксистів він вбачає виразний 

вплив європоцентричної орієнтації молодого покоління українських 

літераторів, а у позиціях, з яких філософи-партійці, передусім 

Володимир Юринець і Петро Демчук, критикували буржуазну філософію 

культури, вказує на ознаки «завуальованої» симпатії до «філософії життя» у 

дусі Фрідріха Ніцше і Освальда Шпенглера. Автор з’ясовує, що головними 

темами досліджень українських теоретиків-марксистів 1920-х -  початку 

1930-х pp. у галузі філософії культури був аналіз кризи «капіталістичної 

культури» і, у зв’язку з цим, викриття класового характеру «буржуазних» 

філософських і суспільно-політичних теорій, ідеологій фашизму і нацизму як



4

увиразнення суті імперіалізму, а також шкідливості вчень європейської 

соціал-демократії.

Третій розділ дисертації «В. Юринець у історії українських філософії

та філософії культури» поділяється на три підрозділи, де Г. В. Вдовиченко 

репрезентує творчі здобутки мислителя як діяча радянських філософських 

інституцій, розроблену ним концепцію філософії культури, встановлює 

послідовність і суть подій під час кампанії з його критики і засудження.

На особливу увагу в цьому розділі заслуговує реконструкція 

дисертантом культур-філософського вчення В. Юринця. Загалом, дослідник 

заявляє про виразну прозахідну орієнтацію усіх його складових. Головним 

підсумком культурно-історичних студій мислителя, вважає дисертант, була 

артикуляція ідей поступовості історії та єдності української нації як 

органічної частини європейської цивілізації та необхідності, у зв’язку з цим, 

«європеїзувати» соціокультурне буття УСРР за німецькими взірцями як 

найближчими до ідеалу культурності. У філософсько-теоретичному плані, на 

думку дослідника, В. Юринець, постулюючи у полеміці з європейськими 

критиками марксизму тезу щодо дієво-перетворюючого впливу надбудови на 

базис суспільно-економічної формації, протистояв сталінській тенденції 

перетворення культури на вторинний елемент суспільного буття. Практичні 

аспекти філософії культури Г. В. Вдовиченко знаходить у літературознавчій 

теорії мислителя, адже художнє слово, образ і твір вкупі з літературною 

критикою є потужними рушіями розвитку суспільної свідомості. Зрештою, з 

літературних студій, у тому числі медитацій соціалістів-утопістів, зазначає 

дисертант, народжується візія соціалістичної культури В. Юринця у двох її 

вимірах -  «стоїчному» і «гедонічному».

Четвертий розділ дослідження «П. Демчук у історії українських 

філософії та філософії культури» повторює за тематикою і структурою 

попередній. Три підрозділи дозволяють скласти уявлення про філософський 

доробок П. Демчука у цілому, його здобутки у галузі філософії культури і,
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насамкінець, «викривальну» кампанію, у результаті якої він був 

репресований.

Найбільший інтерес викликає, звісно, аналіз культур-філософського 

доробку П. Демчука, у якому дисертант, виявляючи як одну з провідних тему 

розкладу капіталізму і капіталістичної культури, кризи буржуазної філософії 

та ідеології показує майже цілковитий збіг змісту публікацій мислителя з 

працею німецького марксиста Курта Зауерлянда, що була видана 

українською мовою. Автор також привертає увагу до розвідок П. Демчука з 

історії української філософії, переважно полемічного характеру, у яких 

увиразнились його культур-філософські ідеї «єдності й боротьби 

протилежностей» у кожній національній культурі між її «народною» 

(непросвіченою) та «професійною» (свідомою, просвіченою) складовими, 

діалогу і взаємовпливу культур на «професійному» рівні. У цьому контексті, 

помічає дисертант, виявляється суголосність поглядів П. Демчука з 

поглядами В. Юринця, а саме його європоцентризм і германофільство.

Як бачимо, докторська дисертація Г. В. Вдовиченка -  це результат 

копіткої та наполегливої праці. Його важливою заслугою слід визнати 

суттєве поповнення джерельної бази української історико-філософської 

науки через укладення бібліографічних списків праць українських філософів- 

марксистів 1920-Х-1930-Х pp., у переважній більшості знищених репресивною 

машиною радянського тоталітаризму. Також вагомим внеском дисертанта у 

дослідження, мабуть, найтрагічнішого періоду в історії вітчизняної філософії 

є накопичення і систематизація фактичного матеріалу, який дозволяє 

відтворити тематику культур-філософських досліджень доби, встановити 

хронологічну послідовність боротьби буквально не на життя, а на смерть на 

«філософському фронті» УСРР навколо філософії культури. Безсумнівну 

наукову новизну має реконструкція культур-філософських концепцій 

В. Юринця і П. Демчука, що її здійснив дослідник, продемонструвавши 

високий рівень володіння методами історико-філософського аналізу текстів.
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Значущим результатом представленого дисертаційного дослідження слід 

також вважати розкриття ідейного підґрунтя філософії культури цих 

мислителів, яка живилась не лише марксизмом, а й здобутками модерної 

європейської філософії.

Водночас, поряд з очевидними перевагами докторської дисертації 

Г. В. Вдовиченка, маю зробити низку зауважень дискусійного характеру:

1. Передусім, обґрунтування методологічного забезпечення дисертації 

(с. 27-28, 55-56 дисертації) виглядає не як логічний і послідовний виклад 

принципів, аналіз пізнавальних можливостей, перспектив і моделей 

реконструкції культур-філософського дискурсу філософської спільноти 

УСРР, а всього-на-всього як ритуальний перелік методологічних підходів, 

методів і прізвищ дослідників. Можна це виправдати тим, що автор апелює 

до спільної пам’яті уявної фахової спільноти, здатної легко дешифрувати 

його коди. Однак варто нагадати, що докторська дисертація є офіційним 

документом, у якому умовчання і натяки недоречні. Тож дисертантові 

необхідно було надати хоча би коротке і схематичне окреслення власних 

методологічних позицій.

2. Крім того, впадає в око недостатня продуманість і 

диференційованість термінологічного апарату дисертації. А саме, викликає 

сумнів визначення у якості об’єкта дослідження «філософії УСРР», адже на 

сьогодні існування «філософії УСРР» як специфічного історико- 

філософського феномена ще не доведено (хіба що представлена дисертація 

може розглядатись як один з перших кроків до цього). На мою думку, 

доречнішою була би конотація об’єкта дослідження з усталеним у світовій 

історії філософії поняттям «радянська філософія». Підставою для цього є не 

лише загальновідомі історичні факти щодо повної залежності філософських 

інституцій УСРР від республіканського партійного керівництва, своєю 

чергою жорстко підпорядкованого союзному, а й результати порівняльного 

аналізу історичних джерел у спеціальних розвідках з історії української
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філософії цього періоду, які дозволяють припускати, що процеси формування 

марксизму-ленінізму в Україні були синхронними з «коливаннями» лінії 

партії у Москві.

3. Так само здається необережним застосування дисертантом поняття 

«філософська школа» до спільнот радянських філософів, які згуртувались у 

Харкові та Києві 1920-х-1930-х років. Тут принагідно було би нагадати, що 

це поняття свого часу досить детально проаналізували українські історики 

філософії (Вілен Горський, Назіп Хамітов, Марина Ткачук та ін.). Зокрема, 

М. Ткачук звернула увагу на таку необхідну умову виникнення та 

функціонування філософської школи, як наявність фундатора, харизматичної 

особистості, здатної захопити своїми ідеями і згуртувати навколо себе 

однодумців, а також особистих зв’язків за типом «вчитель -  учень» та 

«засновник -  послідовники». Цьому визначенню, приміром, цілком 

відповідає Львівсько-Варшавська філософська школа Казімежа 

Твардовського, чий розквіт прийшовся якраз на міжвоєнний період. 

Натомість осередки харківських і київських філософів того ж часу, з одного 

боку, не мали на чолі жодного «генератора ідей», адже колективний 

«генератор ідей» сидів у владних кабінетах, а з іншого боку, професійні та 

особисті взаємини у цих осередках, як показує представлене дослідження, 

будувались не так на засадах філософської однодумності, як на засадах 

відданості «ділу партії», а може й елементарної боротьби за існування.

4. Суттєвою вадою представленої дисертації є формалізм у викладі 

результатів історіографічного аналізу, які можна назвати лише констатацією, 

але аж ніяк не узагальненням доробку дослідників історії українського 

марксизму 1920-х-1930-х років. Таке враження, що у цій частині дослідження 

автор старанно і шанобливо виконував ритуал, не замислюючись над його 

сенсом і призначенням. Він ретельно підрахував і розподілив за хронологією 

та інституційним походженням всі дотичні до предмета його досліджень 

історико-філософські та літературознавчі праці лише для того, щоб заявити:
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культур-філософію українського марксизму досі не вивчав ніхто. Однак, 

якщо погоджуватись, що по-справжньому продуктивне гуманітарне 

дослідження можливе лише у просторі фахового діалога, то слід визнати, що 

завдання історіографічного огляду в такому дослідженні зовсім не у тому, 

щоб довести невивченість предмета студій (це мається на увазі апріорі), а 

щоб показати, у яких аспектах вивчений об’єкт і як вже наявні знання про 

нього допоможуть сформулювати проблематику і стратегію наукового 

аналізу виокремленого з нього предмета. Тож, історіографічний огляд -  це 

насамперед спосіб розширення евристичних можливостей історико- 

філософського пізнання, і в інтересах дослідника проаналізувати усі існуючі 

підходи і точки зору на об’єкт і предмет його студій, у тому числі й іноземні.

5. Причому, зазначене вище стосується не лише перекладених праць, а 

й іншомовних, адже єдиний спосіб побачити щось нове і незвичне в об’єкті 

власного дослідження -  подивитись на нього через погляд Іншого. Натомість, 

ані в історіографічному огляді, ані у списку літератури представленої 

дисертації не знаходимо жодної праці іноземною мовою. Цілком 

припускаючи, що досліджень іноземними мовами з історії «філософії в 

УСРР» не існує, маю знов-таки згадати радянську філософію, органічною 

частиною якої була «філософія УСРР». Як вже було зазначене на початку, 

цей феномен сьогодні досить активно вивчається істориками філософії інших 

країн, і підказки, з чого починати бібліографічний пошук у цьому 

тематичному сегменті, можна було знайти у добре відомому авторові 

тематичному випуску «Філософської думки», присвяченому радянській 

філософії (2009. № 3), а саме у статті Михайла Мінакова.

6. Загальноприйнятою практикою сучасних історико-філософських 

досліджень є уважне вивчення історичних контекстів розвитку філософської 

думки, адже поки що кращого принципу достовірного (такого, що 

ґрунтується на історичних фактах і документах) тлумачення філософського 

тексту, ніж герменевтичне коло, поки не винайдено. Натомість у
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представленій дисертації виразної характеристики історичного контексту, в 

якому формувалась культур-філософія українського марксизму 1920-х-1930- 

х pp., суттєво бракує. Було би несправедливо стверджувати, що автор взагалі 

не дає відомостей, чому й у зв’язку з якими потребами на світ з ’являлись ті 

чи інші культур-філософські тексти. Однак відтворює він, і при цьому тільки 

уривками, лише полемічний контекст, проаналізувавши затяті літературні 

дискусії 1925-1928 pp., полеміку між «деборинцями» і «механістами», 

засудження «меньшовикуючих ідеалістів» чи троцькістів. Натомість 

характеристики політичних обставин, ідейних течій (приміром, націонал- 

комунізм, австромарксизм, троцькізм, неомарксизм тощо), наукових і 

освітніх інституцій залишаються на рівні згадок і натяків на начебто 

загальновідомі події, жодним чином не підтверджені документально. 

Зокрема, вражає повна індиферентність дисертанта до психологічних умов, 

за яких відбувалась діяльність українських «культур-філософів». Тимчасом, 

1920-ті-193 0-ті pp. були роками терору і морального жаху, який діяв на 

людську психіку розкладаюче (див.: Мельгунов С. П. Красный террор в 

России. -  М., 1990. -  С. 6). Чомусь у представленому дослідженні немає 

жодної згадки про те, наскільки активно і за якими принципами діяла ЧК- 

ГПУ-НКВД в українському академічному середовищі, як у кожному 

науковому, а тим паче філософському, осередку, починаючи з 1920-х pp., 

цілеспрямовано створювалась «сітка» не просто інформаторів, а 

провокаторів. Невже це не впливало на філософську творчість? Начебто у 

списку літератури дисертації є вказівки на праці істориків, що опублікували 

й проаналізували величезні масиви документів радянських спецслужб цієї 

доби, які стосуються українських вчених (Юрій Шаповал, Володимир 

Пристайко та ін.). Проте особисто для мене так і залишається незрозумілим, 

чому автор так легковажно поставився до них. Загалом, на мою думку, 

дослідження значно виграло би, якби у ньому реконструкції політичного, 

ідейного, інституційного контекстів формування культур-філософії
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марксизму 1920-х-1930-х pp. було присвячено окремий розділ.

7. Ще однією відмітною рисою сучасної історії філософії є прагнення 

вивчати історію появи і розвитку філософських ідей крізь призму особистості 

їхнього творця як діяча конкретної історичної доби і культури. Щоправда, у 

минулому особистість філософа теж викликала цікавість. Приміром, для 

історії філософії оповідь про життя і смерть Сократа завжди була 

надзвичайно цінною як найвиразніша маніфестація його ідей. На жаль, 

вдаючись до біографічних розвідок, дисертант не ознайомився з ґрунтовною 

монографією Вадима Менжуліна (див.: Менжулін В. Біографічний підхід в 

історико-філософському пізнанні. -  К., 2010), з якої міг дізнатись про 

значущість і евристичний потенціал історико-філософського біографізму. 

Тож, належної уваги дослідженню і опису життя, творчості й смерті 

українських марксистів 1920-х-1930-х pp. він не приділив. Тимчасом, 

життєвий фінал більшості з них за обставинами, подіями і вчинками, 

концентрацією жаху й невідворотності долі сягав масштабів античної 

трагедії. Невже ці факти є неважливими для історика філософії й були варті 

лише побіжних згадок в один-два рядки? Насамперед це стосується осіб 

В. Юринця і П. Демчука як персонажів окремих розділів і, треба думати, 

об’єктів спеціальних і ретельних досліджень, результатом яких мали б бути 

інформативні життєписи, а не перелік місць і дат служби у дусі звіту 

кадрової служби. Не виправдання, що біографії цих мислителів опубліковані 

раніше. Добросовісний дослідник піддає критичній перевірці все зроблене до 

нього. Варто також було би не лише назвати установи і організації, у яких 

філософи працювали, і роботи, які вони опублікували, як це зробив автор, а й 

з’ясувати, як і за якими правилами і планами ці інституції функціонували, 

яку реальну роль відігравали в них ті чи інші діячі, що спонукало до 

написання певних досліджень. Водночас, не менш важливими з точки зору 

сучасної методології історико-філософського пізнання є, так би мовити, 

дрібні «філософські робітники», творчість яких відображає «середній» рівень
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певної філософської культури. Дуже добре, що дисертант їх вже перерахував 

поіменно і навіть з вказівкою місць роботи і посад. Однак зроблено це 

хаотично і незрозуміло. Звісно, обсяг дисертації не дозволяє присвятити 

кожному окремий нарис, але принаймні короткі біографічні довідки можна 

було би розмістити у додатках.

8. На мій погляд, причиною недостатньої якості реконструкції 

історичного контексту формування філософії культури українського 

марксизму і біографій українських філософів-марксистів 1920-х-1930-х pp. є 

неповнота джерельної бази представленого дисертаційного дослідження. А 

саме, в ньому годі й шукати посилання на архівні документи, тоді як 

багатющі колекції рукописів 1920-х-1930-х pp. зберігаються у кроковій 

доступності від місця роботи дисертанта у таких установах, розташованих у 

Києві, як Інститут рукопису НБУВ, Центральний державний архів вищих 

органів влади та управління України, Центральний державний архів 

громадських об’єднань України, Галузевий державний архів Служби безпеки 

України. Якщо конкретно, то не маю сумніву, що не таке аж надто складне 

завдання розшукати фонди з документами УІМЛ, ВУАМЛІН та ін. установ з 

особовими обліковими картками, автобіографіями і списками публікацій 

їхніх працівників, звітами, протоколами засідань вчених рад, кафедр, секцій, 

пленумів і конференцій тощо, а також формуляри, службові та архівно-слідчі 

справи НКВД на кожного, адже всі вони поголовно перебували якщо не під 

слідством, то під таємним наглядом або «на таємній службі» у репресивних 

органах. Здається, автор знає про існування архівно-слідчої справи 

В. Юринця. А от якби він знайшов час ознайомитись з цим документом, то, 

мабуть, довідавшись про роль філософа у знищенні цілої низки українських 

діячів культури, не дорікав би, що той ще й досі не реабілітований, і відчув 

би, що визначати його як діяча доби «Розстріляного Відродження» -  це 

схоже на якийсь по-особливому витончений глум.

9. Загалом, слід визнати, що 1920-ті-1930-ті pp. -  надзвичайно трагічна,
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морально суперечлива й тому важка для історико-філософського осмислення 

доба. Тож, не дивно, що під час її дослідження інколи може відмовляти 

почуття історичного і етичного такту, як це помічаємо у деяких спробах 

дисертанта зібрати у цілісну тканину культур-філософського дискурсу галас і 

заклинання, які чуємо зі сторінок комуністичних видань того часу. Зокрема, у 

дисертації дослідник майже прямо заявляє, що кампанію з «викриття» 

В. Юринця і П. Демчука за їхню начебто контрреволюційну філософію 

культури можна розглядати не лише як цькування, а й як своєрідне 

«висвітлення... культур-філософської проблематики» (с. 81-82), «критичне 

аналізування» (с. 95-96). Натомість виникають питання: а чи можна взагалі 

ставитись до того, що робилось у проблемному полі філософії за політичним 

замовленням, як до справжньої філософії, а не її симулякру? а чи є сенс 

намагатись зібрати у єдине ціле те, що ніколи таким не було?

10. Подекуди дивними, скоростиглими і бездоказовими виглядають 

інтерпретації, які дає дисертант поглядам В. Юринця і П. Демчука, 

називаючи їхні концепції філософії культури антисталінськими і 

неомарксистськими, такими, що містять «приховану, завуальовану гостру 

критику» сталінізму. Проте те, на чому автор ґрунтується, є доказами 

непрямими (навмисні умовчання імені Сталіна, нібито натяки на схожість 

сталінського режиму з фашистськими диктатурами, насиченість ідеями 

гуманізму тощо), а ось безпосередніх свідчень цього на кшталт особистих 

нотаток, щоденників, зрештою, маргіналій на книжках чи рукописах, які би 

переконували у справжній опозиційності обох мислителів, не бачимо. Так 

само непереконливо, ба й навіть суперечливо, звучать заяви, що, з одного 

боку, культур-філософія УСРР 1920-х-1930-х pp. відіграла визначну роль у 

формуванні новітньої вітчизняної гуманітаристики, а з іншого -  її здобутки 

свідомо замовчувались офіційною науковою думкою (с. 57 дисертації). 

Хочеться спитати: через яке посередництво новітня вітчизняна 

гуманітаристика засвоїла ці «непересічні» здобутки культур-філософії
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марксизму 1920-х-1930-х pp., якщо вони свідомо замовчувались «офіційною 

думкою»? І чи справді ця культур-філософія була такою визначною? І чи 

потрібно кожний щойно відкритий історико-філософський феномен 

виголошувати чимось великим? Чи не більш цікаві історико-філософській 

науці реалістичні оцінки?

11. Водночас, суттєво не вистачає у дисертації висновків щодо того, 

завдяки чому виник культур-філософський дискурс 1920-х-1930-х pp., на 

яких ідеях і методологічних принципах базувався, у чому була специфіка 

дослідницьких практик українських культур-філософів. Приміром, дисертант 

детально описує характер запозичень П. Демчуком напрацювань німецького 

марксиста К. Зауерлянда, хоч і побіжно, але згадує звинувачення В. Юринця 

у плагіаті. Однак, на жаль, залишає ці факти без пояснень і жодних оцінок чи 

спростувань. Невже для історика філософії неважливо внести ясність у 

подібні питання і узагальнити викладені факти?

12. І наостанок хочу привернути увагу до, здається, дрібних й 

незначущих деталей, від яких насправді залежить поширення результатів і 

так бажане усіма цитування дослідження. Маю на увазі резюме і ключові 

слова. Вже у третє згадаю радянську філософію, зазначаючи, що поява цього 

словосполучення у ключових словах значно би примножила кількість 

звернень до автореферату і дисертації. Також дисертантові варто було 

звернути увагу на грамотність перекладу англійською розгорнутої анотації, у 

якій зустрічаються прикрі помилки.

Втім, незважаючи на те, що викладені зауваження є досить 

принциповими, вони можуть розглядатись як рекомендації для подальших 

досліджень. Загалом, у докторській дисертації Вдовиченка Георгія 

Валерійовича «Філософія культури як напрям філософської думки України 

20-30-х pp. XX ст. (Історико-філософський аналіз)» викладено оригінальну 

авторську концепцію, що має безперечну наукову новизну і є суголосною з 

уявленнями фахової спільноти, якій представлена до захисту, про норми і
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критерії оцінки якості історико-філософського дослідження.

За своїм змістом дисертаційне дослідження Вдовиченка Г. В. 

відповідає спеціальності 09.00.05 -  історія філософії, за якою представлене 

до захисту.

Основні положення дисертації відображені у наступних 

публікаціях Г. В. Вдовиченка: одноосібній монографії «Культурфілософська 

спадщина філософів УСРР епохи "Розстріляного Відродження"», двох 

колективних монографіях, 29-х наукових статтях у фахових виданнях 

України, 4-ри з яких опубліковані у фахових виданнях України, внесених до 

міжнародних наукометричних баз; 10-х тезах виступів на міжнародних 

науково-практичних конференціях. Автореферат дисертації Г. В. Вдовиченка 

відповідає її тексту.

Тож, дисертація Вдовиченка Георгія Валерійовича «Філософія 

культури як напрям філософської думки України 20-30-х pp. XX ст. 

(Історико-філософський аналіз)» є цілком самостійним, творчим і 

завершеним науковим дослідженням. Дисертаційне дослідження 

Г. В. Вдовиченка «Філософія культури як напрям філософської думки 

України 20-30-х pp. XX ст. (Історико-філософський аналіз)» повністю 

відповідає вимогам п. 10, 12, 13 «Порядку присудження наукових ступенів (зі 

змінами)», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 р. № 567, які висуваються до докторських дисертацій, а його автор 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії.

С. JI. Кузьміна

Офіційний опонент, 
доктор філософських наук, доцент, 
директор Навчально-наукового 
інституту філології та журналі 
Таврійського національного 
імені В. І. Вернадського

Від '
В ІД Д ІЛ  Д ІЖ Ж О Д П Т В Й  ї (  

Київського Ч8Ц І0Ш Ш Н О Г ( >  
імені Т о д о гі



ВІДГУК

офіційного опонента, доктора філософських наук, професора Мозгової Н. Г. 

на дисертацію ВДОВИЧЕНКА Георгія Валерійовича 

"Філософія культури як напрям філософської думки 

України 20-30-х pp. XX ст. (Історико-філософський аналіз)",

представлену на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 

за спеціальністю 09.00.05 - історія філософії

Здобуття понад чвертьстоліття тому Україною державної незалежності, а 

згодом не менш вікопомні події в її новітній історії, як-от Помаранчева революція 

2004 р. і Євромайдан, чи "Революція Гідності" 2013 - 2014 pp., стали рушійними 

чинниками формування сучасної національної самосвідомості української нації, у 

тому числі переходу її гуманітаристики на якісно новий щабель. Вагомим 

підтвердженням цього стали й наукові здобутки вітчизняної філософської думки 

трьох останніх десятиліть, зокрема численні публікації та видання науковців як 

національних академічних установ, а саме Інституту філософії ім. Г. Сковороди 

НАН України, так і, насамперед, багатьох, значною мірою відроджених і 

новопосталих уже в незалежній Україні, світських і духовних вишів.

На особливу увагу з поміж цих видань заслуговують перші сміливі спроби 

осмислення трагічних сторінок становлення новітньої вітчизняної філософської 

думки - історії "філософського фронту" УСРР 20-30-х pp. XX ст., науковцями 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та Національного 

університету "Києво-Могилянська Академія". Вагомим внеском до справи 

реабілітування цілої генерації вітчизняних мислителів епохи "Розстріляного 

Відродження" є лекційні курси, статті й монографії відомих сучасних українських 

науковців - викладачів цих закладів, зокрема: В. Горського, І. Огородника, М. 

Роженка, Н. Мозгової, М. Ткачук, Ю. Федіва та ін.

Продовженням плідного розвитку їх наукового пошуку в цьому напрямі є і

Віддіп діловодства та архіву 
Київського національного у н і в й р ш т  

імені Т а р а с а  Ш е а ч а н к а ______



дисертація Г. В. Вдовиченка, в якій порушено принципово важливе питання про 

необхідність системного перегляду позначених традиційними упередженнями 

радянського часу уявлень про процес інституціоналізації філософської думки в 

УСРР. Одним з найважливіших моментів цього осмислення є проведення вперше 

комплексно виконаного саме в дослідженні Г. В. Вдовиченка розгляду розвитку та 

здобутків культурфілософських студій репресованих сталінським режимом 

наукових співробітників Українського інституту марксизму-ленінізму (УІМЛ) і 

Всеукраїнської асоціації марксо-ленінських науково-дослідних інститутів 

(ВУАМЛІН).

Звертаючи у своїй роботі окрему увагу на такий важливий та досі 

недосліджений аспект цих здобутків, як вивчення філософами провідних - 

харківської і київської, філософських шкіл УСРР 20-30-х pp. XX ст. широкого 

спектра тем історії і теорії вітчизняних і зарубіжних наукового, культурно- 

мистецького й суспільно-політичного життя, автор дисертації, фактично, вперше 

дослідив проблему усвідомлення мислителями УСРР їх місця та ролі як творців 

новітньої вітчизняної філософії. Г. В. Вдовиченко, на наш погляд, аргументовано 

довів те, що якраз у ті надто складні і, водночас, надзвичайно важливі десятиліття 

в історії української філософської думки її поступ тривав, хоч і нетривалий час, в 

річищі, в основному, західноєвропейської філософської традиції.

Послідовно й обґрунтовано оцінюючи складнощі становлення цієї думки, 

власне, як україномовної - саме української, не тільки і не стільки марксистсько- 

ленінської, скільки, по суті, неомарксистсько-європеїзованої, й, внаслідок і цього, 

винищеної в 30-х pp. XX ст. сталінським режимом, Г. В. Вдовиченко масштабно 

дослідив у чотирьох розділах своєї роботи замовчуваний понад півстоліття в СРСР 

й маловідомий і досі внесок філософів УСРР епохи "Розстріляного Відродження" 

до європейської культурфілософської думки першої третини XX ст. 

Найприкметнішим складником цього дослідження є вперше здійснений ним 

системний історико-філософський аналіз культурфілософського доробку
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професорів філософії В. Юринця та П. Демчука.

Дисертація Г. В. Вдовиченка включає вступ, чотири розділи, що разом 

включають дванадцять підрозділів, висновки, список використаних джерел і 

додаток. Структура роботи є логічно виправданою й цілком відповідає визначеним 

у ній завданням, зорієнтованим на всебічний аналіз чітко визначеного предмета 

роботи. Показово, що Г. В. Вдовиченко вперше з дослідників теми його роботи 

використав таку масштабну базу першоджерел, яка нараховує 400 одиниць 

переважно вітчизняних, значною мірою раритетних, матеріалів першої третини 

XX ст. В україномовній та англомовній аннотаціях своєї роботи Г. В. Вдовиченко 

стисло і, водночас, містко виклав усі її основні здобутки, отримані ним у кожному 

з розділів.

У першому розділі дисертації "Культурфілософські здобутки 

філософської думки УСРР 20-30-х pp. XX сг. як об'єкт наукового 

дослідження" Г. В. Вдовиченко вперше системно з'ясував результати наукового 

дослідження в другій половині XX - на початку XXI ст. філософії культури саме 

як напряму філософської думки УСРР 20-30-х pp. XX ст. Виправдано поділяючи 

понад сімдесятирічний перебіг цих студій на два основні етапи: 1). у СРСР - в 

УРСР, РРФСР, МРСР, і за кордоном у 50-80-х pp. XX ст.; 2). в незалежній Україні

і за кордоном у 90-х pp. XX ст. - 10-х pp. XXI ст., - Г. В. Вдовиченко комплексно 

висвітлив його основний зміст на основі двох відповідних цим етапам масивів 

досліджень у складі понад ста тридцяти одиниць друкованих матеріалів майже ста 

вчених з: СРСР, України, Російської Федерації, США, Канади, ФРН, - та інших 

країн світу.

Звертає на себе увагу ретельність і, в цілому, прикметна наукова коректність 

здійсненого автором роботи у двох підрозділах цього розділу - 1.1. "Дослідження 

культур філософських здобутків філософії УСРР 20-30-х pp. X X  cm. у СРСР і за 

кордоном: 50-80-і pp. X X  ст ." та 1.2. "Дослідження культурфілософських 

здобутків філософії УСРР 20-30-х pp. X X  cm. в Україні та за кордоном: 90-і pp.

з



X X  ст. - 10-i pp. X X I ст .”, - вивчення вказаних здобутків. Виправдано 

зосереджуючи в першому з них (С. 35-46) увагу на досить важливому, хоча й 

кількісно незначному, внеску до вивчення теми його роботи науковців Інституту 

філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР, передусім І. Іваньо, Г. В. Вдовиченко, 

водночас, не менш влучно оцінив (С. 47-56) відповідний - значно менший, внесок 

до цих студій і науковців української діаспори у Свропі та Північній Америці.

Переконливо доводячи новизну і актуальність теми своєї роботи, Г. В. 

Вдовиченко, з нашого погляду, не менш аргументовано з'ясував у цьому ж розділі 

й методологічні засади власного - виразно міждисциплінарного, дослідження, 

плідно сполучаючи в ньому застосування основних методів історико-філософської 

науки та ряду інших, зокрема постмодерних, методологічних засад. Яскравим 

прикладом їх коректного і, водночас, творчого застосування стали три наступні - 

основні, розділи дослідження Г. В. Вдовиченка, в першу чергу другий розділ 

дисертації "Філософія культури як напрям філософської думки України 20- 

30-х pp. XX ст.", який містить перший комплексний розгляд історії філософії 

культури як відповідного напряму, а саме її: галузей формування, напрямів 

розвитку, чільних представників і основних здобутків.

Вперше системно класифікуючи у першому підрозділі 2.1. 

"Культурфілософська думка УСРР 20-30-х pp. X X  ст.: галузі формування, 

напрями розвитку, чільні представники і основні здобутки", - ці засадничі 

аспекти вивчення культурфілософії в філософії УСРР, автор роботи також 

успішно виконав у трьох наступних підрозділах (2.2., 2.3. та 2.4.) перше 

комплексне вивчення таких трьох галузей формування філософії культури в 

філософії УСРР епохи "Розстріляного Відродження", як розробка проблем 

філософії культури у дослідженнях з історії: 1). марксистсько-ленінської 

філософії, 2). українських філософської та суспільно-політичної думок; 3). 

зарубіжних філософської та суспільно-політичної думок.

На наш погляд, у цьому аналізі особливу увагу привертає вивчення Г. В.



Вдовиченком винятково вагомого внеску до кожної з цих галузей провідних 

представників харківської та, частково, київської філософських шкіл 20-30-х pp. 

XX ст. - академіка ВУАН В. Юринця й члена-кореспондента ВУАН П. Демчука. 

Одні з найвідоміших тоді вітчизняних філософів і викладачів УІМЛ і ВУАМЛІН, 

вони стали головними об'єктами вперше комплексно висвітлених у двох 

заключних розділах роботи Г. В. Вдовиченка репресивних кампаній - 

антиюринцівської (С. 259-274) і антидемчуківської (С. 353-365), сталінського 

режиму на "філософському фронті" УСРР у першій половині 30-х pp. XX ст.

Переходячи у третьому розділі дисертації "В. Юринець у історії 

українських філософії та філософії культури" до першого комплексного 

аналізу місця і ролі В. Юринця в історії українських філософії і філософії 

культури, Г. В. Вдовиченко розкрив його внесок до них, спираючись, зокрема, на 

досвід І. Іваньо і М. Роженка. Найпоказовішим здобутком Г. В. Вдовиченка в 

цьому розділі, крім укладання найповнішої бібліографії праць В. Юринця (С. 189- 

193) та класифікування чотирьох етапів розвитку тематики його наукового 

пошуку (С. 196-201), стала перша спроба системного історико-філософського 

реконструювання частково вивченої І. Іваньо філософії культури В. Юринця (С. 

202-259). Рясно ілюструючи комплексне аналізування кожного з чотирьох її 

складників на матеріалах всієї відомої нині - і досі не перевиданої, раритетної 

наукової спадщини В. Юринця, автор роботи яскраво продемонстрував 

антисталіністсько-проєвропейську ідейну визначеність культурфілософського 

пошуку вченого і всієї його науково-педагогічної діяльності в цілому.

Присвячуючи четвертий - заключний, розділ дисертації "П. Демчук у 

історії українських філософії та філософії культури" комплексному аналізу 

місця і ролі П. Демчука в історії українських філософії та філософії культури, 

автор роботи вперше системно розкрив його внесок до них. Вперше здійснюючи 

системну історико-філософську реконструкцію науково-педагогічної діяльності П. 

Демчука, він, зокрема, уклав першу найповнішу бібліографію праць П. Демчука
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(С. 283-288) та висвітлив два етапи розвитку тематики його наукових студій (С. 

288-290). Проте найприкметнішим здобутком цього розділу є перше системне 

історико-філософське відтворення культурфілософського пошуку П. Демчука (С. 

294-353), в першу чергу вивчення розробляння П. Демчуком теми "розкладу 

капіталізму і капіталістичної культури" в контексті встановленого та дослідженого 

Г. В. Вдовиченком інтелектуального діалогу вченого з його німецьким колегою - 

філософом-марксистом К. Зауерляндом.

Дисертаційна робота Г. В. Вдовиченка, як і кожен з її розділів, завершується 

низкою розлогих, докладно деталізуючих підсумки його дослідження висновків, 

які, на нашу думку, цілком логічно випливають із заявлених ним мети і завдань 

наукового пошуку та повною мірою розкривають його масштабність. Відзначимо 

й наукову чіткість і стилістичну вправність мови дисертаційного дослідження Г. 

В. Вдовиченка, завдяки чому його доволі інформаційно насичена складною 

науковою термінологією, численними фактами та прізвищами робота, нічого не 

втрачаючи в фаховому викладі, є цілком читабельною.

Основні положення дисертації Г. В. Вдовиченка Г. В. відображені в сорока 

його публікаціях: одноосібній монографії "Культурфілософська спадщина 

філософів УСРР епохи "Розстріляного Відродження", двох розділах у колективних 

монографіях, 27 наукових статтях у фахових виданнях України, чотири з яких 

опубліковані у фахових виданнях України, що внесені до міжнародних 

наукометричних баз; 10 тезах виступів на міжнародних наукових конференціях. 

Кількість цих публікацій, їх обсяг і наукова вартість, зокрема повнота висвітлення 

в них підсумків дисертації, відповідають вимогам п. 10, 12, 13 "Порядку 

присудження наукових ступенів" (зі змінами), затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р.

Результати дисертаційної роботи були широко апробовані Г. В. 

Вдовиченком на численних міжнародних наукових конференціях, головним чином 

на "Днях науки філософського факультету" (Київ, КНУТШ, 2006, 2007, 2009,



2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017). Ознайомлення з текстом автореферату 

дисертації Г.В. Вдовиченка дає нам всі підстави стверджувати, що за своїми 

структурою і змістом він відповідає відповідним вимогам МОН України. У тексті 

автореферату відображено всі основні положення, зміст, результати і висновки 

здійсненого Г. В. Вдовиченком дисертаційного дослідження. Зміст автореферату і 

основні положення роботи Г. В. Вдовиченка є ідентичними. Разом із тим, поруч із 

відзначенням її здобутків і переваг, вважаємо за потрібне висловити низку 

зауважень-побажань щодо подальшого розроблення Г. В. Вдовиченком цієї 

наукової проблеми.

По-перше, було б бажано, якби Г. В. Вдовиченко дещо глибше розкрив 

розуміння ним термінів "філософія культури" і "культурфілософія", на поясненні 

яких саме В. Юринцем і П. Демчуком він, разом із тим, предметно не раз 

зупинявся. Автору роботи варто було б як чіткіше накреслити власне тлумачення 

культурфілософського процесу в УСРР епохи "Розстріляного Відродження", так і 

конкретизувати тлумачення самими його учасниками значень цих термінів 

стосовно їх культурфілософського пошуку і всіх досліджених ними здобутків 

вітчизняної і зарубіжної філософії культури.

По-друге, автор дисертації міг би звернути дещо докладнішу увагу на 

доречно відзначений ним суттєвий вплив на культурфілософію В. Юринця 

класичного психоаналізу, в першу чергу ідей 3. Фройда. Прикметно, що цей 

вплив, як це відзначено в дослідженні Г. В. Вдовиченка, В. Юринець постійно 

завуальовував, як і вплив на нього ідей та вчень Ф. Ніцше й О. Шпенглера, який 

автор роботи, натомість, цілком аргументовано та системно висвітлив. Всі 

наведені зауваження мають виключно характер побажань і не позначаються на 

позитивній оцінці докторської дисертації Вдовиченка Георгія Валерійовича 

"Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х pp. XX ст. 

(Історико-філософський аналіз)".

По-третє, можна було б деталізувати аналіз розробляння філософами УРСР
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культурфілософської проблематики в контексті вивчення ними філософії 

марксизму, хоча саме це питання ще в 60-80 pp. XX ст. почав досліджувати в 

УРСР І. Іваньо і його колеги з Інституту філософії ім. Г. Сковороди АН УРСР, 

зокрема М. Роженко, здобутки яких саме Г. В. Вдовиченко вперше системно 

дослідив і розробляв.

Вказані зауваження, однак, мають характер побажань і не позначаються на 

позитивній оцінці докторської дисертації Вдовиченка Георгія Валерійовича 

"Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х pp. XX ст. 

(Історико-філософський аналіз)".

Дослідження Вдовиченка Г. В. є самостійною розвідкою і цілком відповідає 

спеціальності 09.00.05 - історія філософії, за якою воно подане до захисту. 

Дисертація Вдовиченка Г. В. повністю відповідає вимогам п. 10, 12, 13 "Порядку 

присудження наукових ступенів (зі змінами)", затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24. 07. 2013 р. № 567, які висуваються до 

докторських дисертацій. З нашого погляду, дисертація Вдовиченка Георгія 

Валерійовича "Філософія культури як напрям філософської думки України 20-30-х 

pp. XX ст. (Історико-філософський аналіз)" є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, а його автор заслуговує на присудження наукового ступеня доктора 

філософських наук зі спеціальності 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент, 

доктор філософських наук, 

професор, завідувач кафедри філософії

Національного педагогіч

імені М. П. Драгоманова Г. Мозгова



Відгук 
офіційного опонента 

доктора філософських наук Поліщук Н.П. 
на дисертацію Вдовиченка Георгія Валерійовича 

“Філософія культури як напрям філософської думки України 
20-30-х pp. ХХст. (Історико-філософський аналіз)”, представлену 

на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук 
за спеціальністю 09.00.05 -  історія філософії

Текст докторської дисертації Вдовиченка Г.В. засвідчує безумовну 

актуальність теми дослідження, адже вона стосується одного з найскладніших 

періодів (або може найскладнішого) в історії становлення у XX ст. 

філософської думки в Україні. Аналізуючи контроверсійні процеси цього 

становлення, автор ретельно вивчив та систематизував надзвичайно великий 

за обсягом матеріал (можливо, 90 відсотків з наявного). В результаті був 

диференційований новий і мало досліджений аспект текстів 1930-х та 

пізніших років (особливо 1960-х -  70-х). Особливістю цього аспекту було 

сполучення інтелектуальної тяглості в історії української філософії зі 

спробами її оновити й доповнити через застосування недекларованих 

концептуально, але близьких до неомарксизму та західної філософії підходів. 

З цієї точки зору, обрання напряму дослідження, відображеного в темі 

дисертації, само собою потребувало певного часу для визрівання та історико- 

філософської артикуляції. Якщо із позицій сьогодення подивитись 

ретроспективно на майже три десятиліття державної незалежності України, то й 

у цей період тематика у річищі, обраному Вдовиченком Г.В., утверджувалася 

в гуманітарній свідомості не легко й не одразу. Важливий крок на цих теренах 

на початку 1990-х років, тобто на світанку державної незалежності, було 

здійснено за рубежем, канадським дослідником М.Шкандрієм. Його книга 

“Модерністи, марксисти і нація” (опублікована вперше англійською мовою у 

1992 році й перевидана українською мовою у 2013 р.) залишається знаковою як 

освоєння матеріалу мало доступного на той час для науковців в Україні. 

Стосовно перших двох десятиліть XXI ст. можна з певністю стверджувати, що 

українськими дослідниками у цьому напрямку здійснена значна робота на



інституційному рівні, зокрема, працівниками Інституту філософії ім.Г.С. 

Сковороди НАН України (відомі праці Білодіда В., Грабовського С., Забужко

О., Кудри С., Мазепи В., Поповича М. та ін.). Але незважаючи на 

фундаментальність у висвітленні окремих постатей та значний обсяг 

охопленого матеріалу, залишалася незреалізованою дослідницька потреба в 

докладному історико-філософському аналізі тенденцій загального 

(“культурфілософського”) характеру та персональних здобутків українських 

філософів у період до державної незалежності.

У докторській дисертації Вдовиченка Г.В. вперше порушено й значною 

мірою реалізовано завдання здійснити системний підхід до вивчення 

особливостей функціонування та виокремлення напрямів поступу української 

філософської думки у  період 1920-х — 1930-х років. Дисертант звертається не 

тільки до когорти філософів, письменників, поетів, літературознавців цих двох 

вікопомних десятиліть, але й пізнішого періоду -  повоєнних сталінських 

репресій та брежнівського застою, також супроводжуваного утисками та 

гоніннями на інтелектуалів. У дослідженні цього пізнішого періоду (тобто 

другої половини XX ст.) обгрунтовано звернено увагу на ті спроби виходу поза 

межі ортодоксального марксизму -  в тематиці або інтерпретаційних 

“відхиленнях”, - які можна розглядати як формування (нехай тіньове й не 

чітко артикульоване) в надрах марксизму західного вектору осмислення 

української культури.

Хоч в аналізі інтелектуальних надбань 1920-1930-х років автор дисертації 

віддає перевагу терміну Ю.Лавріненка “Розстріляне Відродження”, варто 

згадати й інші означення, які урізноманітнюють наші теперішні уявлення про 

цей період, як-от “мала ера”, “прокляті роки”, “доба розмежувань” та 

“невиправданих компромісів”, “українського літературного ренесансу”, 

незреалізованої “модернізації”, “радісного експериментування” та ін. На тлі цих 

означень стає зрозумілим, наскільки актуальним є питання не тільки 

загальносистемного, але й конкретно системного (тобто у контексті

змінюваної політико-ідеологічної ситуації) підходу до надбань українських
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філософів у вивченні періоду 1920-193 0-х років. В орбіту цієї конкретної 

системності залучені досягнення науковців Інституту філософії (І.Іваньо, 

М.Роженка), які тривалий час залишалися поза належною увагою, хоч у 

контексті ідеологічної ситуації 1960-1970-х років ці досягнення були 

вагомими. Отже, безумовна актуальність дисертації Вдовиченка Г.В. полягає у 

тому, що вона вводить не тільки у філософський, але й загальногуманітарний 

обіг великий обсяг матеріалу (текстів, прізвищ, історичних фактів тощо), який з 

політико-ідеологічних причин або суцільно ігнорувався або ж був лише 

фрагментарно заторкнутим.

До актуальності теми дисертації також слід віднести те, що в ній 

акцентована увага саме на історико-філософському аспекті дослідження. На 

мою думку, дослідницьким здобутком автора є те, що обраний ним напрям 

вирізнення філософії культури у річищі розвитку української філософської 

думки 20-30-х років XX ст./ не справляє враження ізольованого сегменту, а 

постає у широкому й досі мало знаному історико-філософському контексті. З 

погляду своєрідного “тесту” на актуальність цей момент є дуже вагомим, якщо 

врахувати сучасну тенденцію міждисциплінарності як на теренах світової, так і 

сучасної української філософії та гуманітарних наук в цілому.

У дисертації чітко сформульовані дослідницькі завдання,яким 

підпорядкована ретельно розроблена логічна структура роботи в цілому. 

Дисертація складається із вступу, 4 розділів, 12 підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (400 позицій) і додатку. Повний обсяг дисертації 

становить 428 сторінок.

У першому розділі дисертації “Культурфілософські здобутки 

філософської думки УСРР 20-30-х років XX ст. як об‘єкт наукового 

дослідження” одразу зустрічаємося із результатами плідного системного 

підходу. Виокремлено два підрозділи відповідно до філософського висвітлення 

періоду 1920-х -  30-х pp. у працях науковців, а саме: 1.1. “Дослідження 

культурфілософських здобутків філософії УСРР 20- 30-х pp. ХХст. у СРСР 

і за кордоном: 50-80-і pp. XX ст.” та 1.2. “Дослідження
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культурфілософських здобутків філософії УСРР 20-30-х років XX ст. в 

Україні та за кордоном: 90-і pp. XX ст. — 10-і pp. XXI ст.” На основі 

узагальнення конкретного дослідницького матеріалу (монографій, статей, 

періодики, словників, енциклопедій, архівних джерел) представлено його 

розгалужену, але чітку класифікацію, яка дозволяє предметно ознайомитися із 

здобутками науковців обох періодів. У з”ясуванні деяких питаннь історико- 

філософського характеру важливим є момент персоналізації. Зверну увагу на 

той із них, де заторкується філософський здобуток наукового співробітника 

Інституту філософії Іваньо І. (с.41-42). Справедливо зауважується про те, що 

стаття Іваньо І. “Володимир Юринець -  дослідник мистецтва” заслуговує на 

особливу увагу, адже саме в ній, пише Вдовиченко Г., Іваньо І. виступає як 

“засновник юринцезнавства”, який здійснив “власний юринцезнавчий пошук у 

60-ті -  70-ті pp.”, хоч і змушений був залишити поза увагою ідеї та концепції 

вчених діаспори та західних філософів, що справили суттєвий вплив на 

філософські зацікавлення В.Юринця. Елементи персоналізації здобутків, до 

яких вдається дисертант, дозволяють пожвавити образи науковців як 

конкретних людей, які жили і працювали у складних обставинах політичного й 

ідеологічного характеру.

Другий розділ “Філософія культури як напрям філософської думки

України 20-х -  30-х pp. XX ст.” присвячений комплексному аналізу історії

філософії культури цього періоду. У ньому аргументовано представлені основні

галузі її формування та напрями розвитку. Слід відзначити предметну

диференційованість в осмисленні джерелознавчих витоків та тяглості

української філософської думки, зокрема періоду, що стосується ХУІІІ-ХІХ ст.

(126 -  141 С.). Важливим є також класифікаційний підхід до розробляння

проблематики філософії культури вченими діаспори та УСРР, у дослідженнях з

історії зарубіжних філософської та суспільно-політичної думки, у тому числі

виокремлення такого неординарного питання, як західноєвропейська

соціокультурна криза кінця XIX -  першої третини XX ст. (підрозділи 2.3.3., 2.4,

2.4.1). З точки зору історико-філософського дослідницького результату, то у
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другому розділі автор дисертації підставово вказує на провідну роль у 

формуванні “основних ціннісних полів” тогочасної культурфілософської думки 

у вченнях та поглядах знаних письменників і літературознавців кінця 10- х -  

20-х років (Ю.Меженко, В.Елланський, В.Чумак, Г.Михайличенко, М.Зеров, 

М.Хвильовий, М.Семенко, В.Поліщук, В.Коряк, Б.Коваленко, С.Щупак). їхні 

ідеї грунтувалися, в основному, на “сполученні засад марксизму та його 

філософії культури зі здобутками культурфілософських пошуків теоретиків 

літературно-мистецького модерну й авангарду в Росії та Західній Європі”. У 

такий спосіб, наголошує дисертант, принципово обстоювалася ідея України як 

суб”єкта самостійних “культуро-, націо- і державотворення в складі СРСР чи 

поза ним” (с. 182).

Як своєрідна панорама філософської думки 10-х, 20-х, 30-х років, другий 

розділ структурно-логічно підводить до третього та четвертого розділів, які 

розгорнуто персоніфікують здобутки двох головних постатей зазначеного 

періоду, що їх вирізняє автор дисертації, -  Володимира Юринця та Петра 

Демчука.

Розділ третій “В.Юринець в історії українських філософії та філософії 

культури” репрезентує послідовну аналітику філософських здобутків цього 

видатного українського інтелектуала. По-перше, подається загальна оцінка 

його творчості у контексті філософської думки УСРР 20 -  30-х pp., по-друге, її 

галузева конкретизація -  філософія культури, підходи до історії українського 

та зарубіжного культуротворення, “діалектичне” тлумачення історичного 

матеріалізму, вчення про “тип соціалістичної культури”, естетичні розмисли -  

про форму художнього твору. Здійснене Вдовиченком Г.В. у цьому розділі 

дослідження спадщини В.Юринця має безумовні ознаки новизни. До них, 

зокрема, слід віднести: укладання повної бібліографії опублікованого 

наукового доробку з урахуванням розпочатих самим В.Юринцем напрацювань, 

а також тих, які представлені у науковій розвідці М.Роженка “Трагедія 

академіка Володимира Юринця (штрихи до історії української філософії

радянської доби) [256]. В результаті тематичного осмислення та
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систематизації цього объемного бібліографічного масиву були розкриті 

надбання як української (радянської), так і західної філософської думки не у їх 

протиставленні, а можливій інтелектуальній взаємодії. Дисертант вперше 

аргументовано відтворив основні етапи розвитку тематики наукового пошуку 

В.Юринця впродовж “московського” й “харківського” періодів і дійшов 

висновку, що засадничою ідеєю цього пошуку була “ідея плідного ідейно- 

світоглядного діалогу західноєвропейського та українського радянського 

культурного світів” (с.196) Не можна не згадати у позитивній площині 

заключний фрагмент тексту розділу під назвою “Наукові здобутки В.Юринця 

як об”єкт критики і засудження в УСРР: 1930 -  1935”. Останній становить 

важливий смисловий і структурний елемент з моральної точки зору, оскільки 

показує жорстокість приховано-лицемірних та відверто заідеологізованих форм 

нищення особистостей за часів утвердження сталінської репресивної системи.

Четвертий розділ дисертації “П.Демчук у історії українських філософії та 

філософії культури” також структурно й змістовно побудований на

контрасті видатного внеску одного з провідних представників філософської 

думки УСРР 20 -  30-х років XX ст. (доктора філософських наук, члена ВУАН, 

випускника Віденського університету) та зневаги й цькування його як науковця 

(1931-35 pp.) і, зрештою, фізичного знищення (розстріл у 1937р.) Виявом 

наукової коректності дисертанта є його заувага про те, що “першою і єдиною 

спробою системного аналізу біографії П.Демчука” є доробок С.Кудри, який 

висвітлив у статті “Життєвий шлях професора філософії Петра Демчука” [198] 

-  на основі архівно-слідчої справи ученого, збереженої в Центральному архіві 

громадських об’єднань України -  головні етапи його життя, а також окремо 

дослідив офіційне реалібітування П.Демчука в УСРР у 1961 р. (с.282-283). 

Вдовиченко Г.В. зосереджується на науковому пошуку П.Демчука, який був 

талановитим учнем та послідовником В.Юринця, але разом з тим здійснив 

оригінальні та яскраві розвідки у царині предметного перетину історії 

філософії та філософії культури. Ілюстративним прикладом такої розвідки 

може слугувати підхід П.Демчука до філософії Ф.Ніцше, як це подано у
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підрозділі 4.2.1., присвяченому ученням зарубіжних культурфілософів XIX - 

першої третини XX ст.Через зіставлення різних фрагментів із праць П.Демчука 

показано, яким чином різке засудження філософії Ф.Ніцше (буржуазний 

авантюрний волюнтаризм, антиінтелектуалізм тощо) слугувало засобом 

донесення до читатча значущості “цього геніально-божевільного філософа”. 

“ ...Вчений провів крізь німецькознавчі розвідки тенденцію високої оцінки 

Ф.Ніцше як “значного” мислителя та “оригінальних проявів” його “доволі 

сильного філософського духа” (с.298). Оприявнення філософської вагомості 

шляхом згущення критики допомагало розширити обрії культурфілософії та 

історії філософії за часів “Розстріляного Відродження”.

Докторська дисертація Вдовиченка Г.В. завершується Висновками, в яких 

детально викладені підсумки його дослідження. Висновки логічно випливають 

із поставленої мети і завдань та аргументовано розкривають масштабність 

наукового пошуку автора дисертації.

На високу оцінку заслуговують мова і стилістика викладу тексту.

Основні положення роботи Вдовиченка Г.В. відображені в 40 публікаціях: 

одноосібній монографії “Культурфілософська спадщина філософів УСРР епохи 

“Розстріляного Відродження”, двох розділах у колективних монографіях, 27 

наукових статтях у фахових виданнях України, 4 з яких опубліковані у фахових 

виданнях України, внесених до міжнародних наукометричних баз, і 10 тезах 

виступів на міжнародних науково-практичних конференціях. Кількість 

вказаних публікацій та їх обсяг і наукова вартість, зокрема, повнота 

висвітлення в них підсумків дисертації, відповідають вимогам п. 10, 12, 13 

“Порядку присудження наукових ступенів” (зі змінами), затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07. 2013 р. №567.

Поряд із визнанням безсумнівних переваг дисертаційного дослідження є 

підстави висловити наступні зауваження.

1. Методологічні підходи, які застосовує автор дисертації, в цілому є 

сучасними і обгрунтованими, хоч у деяких формулюваннях суперечливими.

Наприклад, з одного боку, йдеться про сполучення у методологічному арсеналі
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дослідження “класичних, модерних та постмодерних засад”, з другого ж , із 

цього арсеналу вилучається дескриптивний підхід, який плідно застосовується 

у річищі постмодерну. Варто було б розгорнути більш детально важливу думку 

про реалізацію в процесі дослідження елементів синтезу системного, 

ситуативного й контекстологічного підходів.

2. Застосування терміну “культурфілософія” у дослідженні було б більш 

органічним за умови його роз”яснення у вступі або на початку І розділу, адже 

цей термін неоднозначний. Його можна сприймати як синонім 

термінологічного означення “філософії культури”, а також як тлумачення 

філософії як частини культури -  “філософія як культура”. Крім того, варто у 

подальших дослідженнях вказувати чіткіше на походження терміну у контексті 

полеміки між “діалектиками” і “механістами”, у якій брали участь В.Юринець, 

А.Деборін та ін. Про це є згадка у тексті (с.84-85), але її недостатньо, щоб 

нівелювати враження певної архаїчності від застосування даного терміну.

3. Інформаційна насиченість досліджуваного матеріалу виявляє у 

висвітленні деяких важливих історико-філософських питань свою зворотню 

сторону -  побіжність. До таких “пропущених” важливих питань слід віднести 

питання про роль “випадковості” у тлумаченні В.Юринця, про критику 

П.Демчуком ідеї абсолютності істини та припустимість їх змінюваності, про 

різні тлумачення “монізму” у 10-ті -  20-ті рр XX ст. Автор дисертації наводить 

влучні й предметні оцінки, які потребуєють подальшого розгортання.

4. Ряснота прізвищ у дисертаційному тексті у деяких випадках затінює і

відводить на задній план ті з них, які варті детальнішої уваги. Серед таких -

прізвище французького філософа й письменника другої половини XIX ст. Гюйо

Марі Жана (с. 195, 280). Обравши поняття “життя” як центральне у своїй

філософії, Гюйо розглядав питання епікуреїзму, утилітаризму, егоїзму,

альтруїзму, релігійних почуттів у соціальному й моральному аспекті.

Системний виклад поглядів Гюйо створив би грунтовну історико-

філософську основу для вчення В.Юринця про “стоїчну” і “гедонічну” форми

соціалістичної культури. Перелік прізвищ, вартих детальнішої уваги, можна
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розширити, це Ш. Фур”є, В.Джеймс, 3. Фрейд. Щодо останнього, то аналіз 

впливу на В.Юринця психоаналітичної школи є продовженням вже 

започаткованої лінії юринцезнавства (праці І.Іваньо, Я. Юринець).

Висловлені зауваження мають характер побажань і не позначаються на 

позитивній оцінці докторської дисертації Вдовиченка Георгія Валерійовича 

“Філософія культури як напрям філософської думки України 20-х -  30-х ХХст. 

(Історико-філософський аналіз)”. Ознайомлення з авторефератом дисертації 

Вдовиченка Г.В. дає підстави стверджувати, що за структурою та змістом він 

відповідає усім вимогам МОН України. У тексті автореферату відображено 

основні положення, зміст, підсумки і висновки виконаного Вдовиченком Г.В. 

дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації Вдовиченка Г.В. та 

зміст автореферату є ідентичними.

Дисертаційне дослідження Вдовиченка Г.В. повністю відповідає вимогам 

пунктів 10, 12, 13 “Порядку присудження наукових ступенів (зі змінами)”, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. №567, 

які висуваються до докторських дисертацій. Дисертація Вдовиченка Георгія 

Валерійовича “Філософія культури як напрям філософської думки України 20- 

30-х років XX ст.(Історико-філософський аналіз)” є самостійним науковим 

дослідженням, а його автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

доктора філософських наук зі спеціальності 09.00.05 -  історія філософії.

Офіційний опонент 

доктор філософських наук 

провідний науковий співробітник
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