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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена тим, що в XX ст. 

взаємодія між Заходом та Сходом переросла в глобальні інтегративні процеси в 

науковій, політичній, економічній та культурній сферах. Це мало своїм тлом 

кризи в політичній, морально-етичній та економічній сферах значної частини 

світового простору. Окреслені тенденції знайшли відображення у творчості 

Бертрана Рассела, який став одним із перших західних філософів, хто звернувся 

до вивчення східної філософії в пошуках виходу з духовної кризи Заходу. Як 

передбачив британський мислитель, Захід спрямував пошуки джерел духовного 

збагачення в напрямку Сходу, а Схід, у свою чергу, потребував допомоги 

Заходу в сфері розвитку науки та техніки. 

Як історик філософії Б. Рассел здійснив порівняльний аналіз особливостей 

Західної та Східної цивілізацій. Британський філософ відомий в першу чергу як 

логік, математик, представник аналітичної філософії, засновник логічного 

атомізму та логічного аналізу. У власних історико-філософських дослідженнях 

Б. Рассел розглянув проблему розуміння та вивчення східної філософії на 

Заході, яка залишилась без достатньої уваги як у вітчизняних, так і в 

зарубіжних дослідженнях, адже в переважній їхній більшості наголошується на 

роботах з аналітичної філософії, логіки та суспільно-політичної проблематики. 

Разом з тим, у творчому доробку британського філософа є значна кількість 

праць, котрі відкривають невідомі досі аспекти його філософування, такі як 

дослідження специфіки конфуціанства, даосизму, буддизму, проблеми «Захід-

Схід», метафори в філософії, проблем філософії історії, ролі літературно-

художньої творчості в філософських пошуках.  

Надзвичайно актуальним є висвітлення понять «Захід» та «Схід» в 

розумінні Б. Рассела. Британський філософ здійснює дослідження «мудрості 

Сходу» – філософій, культур та релігій Китаю, Японії та Індії, найбільше уваги 

приділяючи Китаю та Японії як тим країнам, які найчастіше протиставляються 

Заходу під поняттям «Схід» в 20-х рр. ХХ ст. Також важливим аспектом даного 

дослідження є здійснення комплексного аналізу історико-філософських 

поглядів Б. Рассела в інтерпретаціях китайських дослідників та визначення 

місця та ролі британського філософа в китайській філософській думці ХХ ст. 

Накопичення досвіду Сходу стало підґрунтям, на яке опирався Б. Рассел як 

представник британського емпіризму в історико-філософських дослідженнях 

Сходу. Головним завданням своїх праць історичної та історико-філософської 

проблематики мислитель вважав їхнє спрямування на зміну моральних та 

етичних основ суспільства, переоцінку та надання можливості переосмислення 

уже наявного знання.  

Зв’язок роботи з науковими темами, програмами. 

Дисертація виконана у межах досліджень, які проводить кафедра історії 

філософії філософського факультету у відповідності до комплексної наукової 

програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Модернізація суспільного розвиту України в умовах світоглядних процесів 
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глобалізації» та планової науково-дослідної теми філософського факультету 

11ВФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політичні аспекти гуманітарного 

розвитку сучасного суспільства». 

Мета дослідження – здійснення комплексного історико-філософського 

аналізу філософської спадщини Б. Рассела, спрямованої на вивчення східної 

філософії. 

Досягнення поставленої мети здійснюється через вирішення таких 

основних завдань: 

- визначити культурно-історичні передумови історико-філософського 

аналізу Б. Расселом східної філософії; 

- висвітлити концептуальні засади та завдання історико-філософського 

дослідження Б. Расселом східної філософії; 

- розглянути методологію дослідження східної філософії Б. Расселом; 

- розкрити особливості проблеми «Захід-Схід» в філософії Б. Рассела; 

- дослідити вплив філософських ідей Б. Рассела на представників сучасної 

китайської філософії ХХ ст.; 

- здійснити аналіз інтерпретацій історико-філософських поглядів 

Б. Рассела китайськими дослідниками. 

Об’єкт дослідження – філософська спадщина Б. Рассела, присвячена 

вивченню східної філософії та проблемі діалогу культур. 

Предмет дослідження – історико-філософське дослідження Б. Расселом 

східної філософії. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Реалізація поставлених у 

дисертаційному дослідженні завдань зумовила вибір певної методології та 

визначається специфікою історико-філософського дослідження. Робота над 

дисертацією ґрунтується на загальнотеоретичних методологічних принципах: 

герменевтичному методі комплексного аналізу та інтерпретації першоджерел, 

методах узагальнення та синтезу, аналогій, абстрагування, а також історизму. 

Використано системний метод для створення більш цілісного розуміння 

Б. Рассела як історика філософії та виразника головних тенденцій історико-

філософського процесу ХХ ст. Для виділення основних понять, висвітлених 

Б. Расселом в процесі дослідження східної філософії, використовується 

системно-функціональний аналіз. 

В основу дисертаційного дослідження також покладено принципи 

об’єктивності та аргументованості, логічної послідовності викладу матеріалу. 

Для реалізації поставленої мети було використано матеріали з Дослідницького 

Центру Бертрана Рассела («The Bertrand Russell Research Centre: McMaster 

University»), рекомендовані Розаліндою Кері (Rosalind Carey), професором 

Легман Коледжу (США). 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 

першою спробою цілісного та системного дослідження історико-філософського 

аналізу Б. Расселом східної філософії.  
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    Уперше: 

- визначено специфіку історико-філософських досліджень 

Б. Расселом східної філософії, котрі стали актуалізацією «мудрості 

Сходу» для Заходу та водночас переосмисленням «мудрості Заходу» 

завдяки окресленню Б. Расселом особливостей східного світогляду, 

конфуціанства, буддизму, даосизму і т.д.; 

- висвітлено інтерпретації основних філософських концепцій 

Б. Рассела китайськими дослідниками та визначено вплив філософських 

ідей Б. Рассела на представників китайської філософії ХХ ст. завдяки 

здійсненому дослідженню творчості послідовників Б. Рассела в Китаї 

(Фен Юлань, Чжан Шенфу, Ху Ши, Юань Вейши, Лян Цичао, Чжан 

Дунсунь); 

- досліджено проблему «Захід-Схід» у наукових розвідках 

Б. Рассела. Критичне переосмислення філософом особливостей Західної 

цивілізації завдяки компаративному дослідженню східної та західної 

філософій, стало основним підґрунтям, на думку Б. Рассела, для 

можливого діалогу цивілізацій заради їх мирного співіснування;  

також описано: 

- основні поняття, які Б. Рассел використовує в дослідженні східної 

філософії: «Захід», «Схід», «цивілізація», «мистецтво», «освіта», 

«релігія», «щастя», «знання», «синівська шанобливість». Філософ дає 

визначення даним поняттям шляхом порівняння та проведення 

паралелей між їх значеннями в Західній та Східній цивілізаціях; 

- специфіку розуміння історії у творчості Б. Рассела, що дало 

можливість визначити розуміння філософом проблем досліджень 

історії, її сенсу та ролі для людини; 

набули подальшого розвитку: 

- особливості методології історико-філософських досліджень 

Б. Рассела: принцип історизму, порівняння за аналогією. Сам характер 

історичних досліджень у кожну епоху є не стільки виявленням фактів 

минулого, скільки свідченням про стан науки та переконання, які 

панують в тому чи іншому суспільстві, вважає Б. Рассел; 

- періодизація філософської спадщини та окреслення філософських 

проблем, до яких звертався британський філософ. Серед множини 

філософських проблем окреслено проблеми літературно-художньої 

творчості та метафори в філософії Б. Рассела. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Виконане 

дослідження доповнює сферу вивчення сучасної філософії в українському 

академічному загалі. Дисертація містить достатній методологічний та 

теоретичний матеріал, окремі розділи можуть використовуватися при написанні 

підручників та монографій з історії сучасної філософії. Матеріали 

дисертаційного дослідження сприяють більш глибокому розумінню філософії 
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Б. Рассела, визначенню її категоріального апарату, висвітленню нової 

проблематики в творчості філософа, тому можуть бути використані у 

викладанні нормативних дисциплін з філософії, історії філософії, культурології, 

релігієзнавства, соціології та політології. Питання, досліджені у дисертації, 

дають більш повне уявлення про історико-філософську спадщину Б. Рассела. 

Отримані результати дисертаційного дослідження суттєво доповнюють 

розуміння Б. Рассела як філософа та історика філософії. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою. 

Висновки і положення наукової новизни одержані автором самостійно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки 

дисертаційного дослідження обговорювалися на теоретичних семінарах та 

засіданнях кафедри історії філософії філософського факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також оприлюднювалися 

у доповідях на міжнародних конференціях «Дні науки філософського 

факультету» КНУ імені Тараса Шевченка (2013, 2014, 2015), на міжнародній 

конференції «Шевченківська весна» (2013) та міжнародній науковій конференції 

«X Харківські студентські філософські читання» (2014). 

Публікації. Наукові результати дисертації висвітлені у семи наукових 

статтях, п’ять з яких входять до переліку фахових видань затверджених МОН 

України, з яких дві – статті в журналах, що реферуються в міжнародних 

наукометричних базах та одна стаття до розділу в підручнику «Історія 

філософії: підручник у 7 т. Т. 6. Сучасна світова філософія». 

Структура та обсяг дисертації обумовлені поставленою метою та 

розв’язанням основних дослідницьких завдань. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг 

дисертації становить 172 сторінки. Список використаних джерел становить 18 

сторінок і включає 193 найменування, з них 118 джерел іноземною мовою. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі визначається актуальність теми дослідження, аналізується 

ступінь наукового опрацювання проблеми, зв’язок теми з науковими 

програмами та планами кафедри. Визначено мету та завдання, а також об’єкт і 

предмет, методи дослідження. Розкрито наукову новизну, окреслено практичне 

та теоретичне значення отриманих результатів, наведено дані про апробації та 

наукові публікації за темою дисертаційного дослідження, описано структуру 

дисертації.  

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження», 

який складається з двох підрозділів, розглянуто ґенезу проблеми «Захід-Схід» в 

історико-філософській ретроспективі, визначено поняття «Захід», «Схід», 

«цивілізація», «історія» в інтерпретації Б. Рассела, здійснено аналіз 

філософських, наукових та соціально-політичних поглядів Б. Рассела. 

У підрозділі 1.1. «Методологічний та категоріальний інструментарій 

дослідження» показано, що проблема дослідження західними філософами 
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особливостей філософської спадщини Сходу має не надто тривалу традицію. 

Попри визнання Б. Рассела як історика філософії, дослідження філософської 

спадщини мислителя, присвяченої вивченню східної філософії, не мають 

системного характеру і є, переважно, поодинокими науковими розвідками. 

Тому тема та завдання дисертаційного дослідження передбачили використання 

чималої кількості джерел і відповідно – доцільність їх поділу на кілька груп. 

До праць першої групи входять власне роботи Б. Рассела: «Проблема 

Китаю», «Західні та східні ідеали щастя», «Автобіографія», «Шляхи Китаю до 

свободи», «Історія як мистецтво», «Про історію»; література з Дослідницького 

Центру Бертрана Рассела («The Bertrand Russell Research Centre: McMaster 

University»): листи до О. Морел, Л. Вітгенштейна та китайських філософів і 

дослідників. 

До праць другої групи належать біографічні дослідження, авторами яких є 

Р. Кларк, П. Хагер, Р. Монк, Е. Ірвін та ін. Також до даної групи включено 

праці, в яких здійснено дослідження філософської спадщини та суспільно-

політичної діяльності Б. Рассела такими авторами, як Р. Рорті, А. Айєр, 

К. Гедель, Дж. Дьюї, Н. Хомський, С. Хук, Д. Монро, Дж. Онглей, Р. Кері, 

Р. Джайгер, К. Вілліс, С. Колесников, М. Розанова.  

Третя група включає праці, завдяки яким стало можливим дослідження 

інтерпретацій філософських поглядів Б. Рассела китайськими філософами. Їх 

авторами є В. Шварц, С. Огден, М. Когл,  Ц. Макіно. У дисертаційному 

дослідженні використано праці китайських, японських та індійських 

дослідників, філософів, громадських діячів, котрі здійснили аналіз впливу 

філософських ідей Б. Рассела на філософії Китаю, Японії та Індії. Це роботи 

таких китайських та індійських філософів, як Ю Донг, Юань Вейши, 

Д. Бандіста, Дінг Веньянг, Фен Юлань, Чжан Шенфу, Дінг Жіньянг, Чжао 

Юанрень, Ху Зімо. 

Четверта група включає роботи перекладача Б. Рассела в Китаї Юень Рен 

Чао, а також тексти листувань Б. Рассела з китайським філософом Чжан 

Шенфу, Ху Зімо, Д. Рассел, листи Лян Шуміна до Чжан Шенфу. Важливою 

складовою дослідження стали праці Даніан Ху про візити іноземних філософів 

та вчених до Китаю та Японії. 

Під поняттям «Захід» британський філософ розуміє Західну Європу та 

Америку як такі, що є частково гомогенними, тобто мають спільне походження 

з трьох джерел: грецька антична культура, юдаїзм та індустріалізм як наслідок 

розвитку науки. Під «Сходом» Б. Рассел має на увазі Китай, Японію та Індію, 

джерелами культури яких він називає конфуціанство, даосизм та буддизм. Між 

західною філософією та східною Б. Рассел бачить дві важливі відмінності: по-

перше, вони розвивались абсолютно відокремлено одна від одної, по-друге, в 

грецькій цивілізації розвиток філософії був нерозривно пов’язаний із розвитком 

науки.  

У підрозділі 1.2. «Інтелектуальна біографія Б. Рассела» для сутнісного 

дослідження та розуміння історико-філософських розвідок східної філософії 

Б. Расселом здійснено аналіз джерел формування світоглядних настанов 
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філософа, проаналізовано його наукові, освітні та суспільно-політичні погляди. 

Тематика робіт мислителя є надзвичайно широкою і варіюється від проблем 

логіки та математики до питань ядерного роззброєння, любові та проблем 

освіти. Становлення філософії Б. Рассела припало на кінець ХІХ – початок 

ХХ ст., а, отже, супроводжувалось крахом механістичної картини світу, 

науковими революціями в фізиці, науковими відкриттями та критикою 

метафізики. Навчаючись в коледжі, Б. Рассел стояв на позиціях британської 

версії гегельянського ідеалізму, проте невдовзі відмовився від неї. Праці даного 

періоду були спрямовані на виявлення суперечностей та антиномій в науках. В 

подальшому, працюючи з Дж. Муром, філософ приходить до неореалізму. 

В питанні вивчення історії Б. Рассел стверджував, що гіпотеза повинна 

бути показана як відповідність фактів минулим обставинам і бути застосовною 

до будь-яких майбутніх подібних фактів. Б. Рассел вважає, що проблема 

вивчення історії має два аспекти: нездоланні теоретичні бар’єри та 

індивідуальність історика. Деякі історики прагнуть до «самознищення історика 

перед документом», «уникнення вторгнення власної особистості», дозволу 

фактам «говорити самим за себе», і тим самим, на їх думку, добитися 

об’єктивності. На практиці ж, вважає філософ, це неможливо. Історія 

«розширює знання та уяву», «показує життя та велич інших», «дозволяє 

розширити наші надії за межами лише нашого життя». 

Власне, своє філософське становлення Б. Рассел називає процесом 

переходу від платонівської інтерпретації піфагореїзму до юмізму. Б. Рассел 

називав себе пацифістом. Будучи послідовником Джона Стюарта Міля, 

Б. Рассел став на позиції забезпечення свобод людини завдяки демократії. 

Філософію Б. Рассел вважає «нічийною Землею між теологією та наукою». У 

питаннях релігії Б. Рассел називає себе послідовником Лукреція, вважаючи 

релігію хворобою, породженою страхом, і джерелом незліченних страждань 

людства. Агностицизм Б. Рассела виражається в тому, що він не може отримати 

істинного знання про існування Бога та не впевнений в тому, що є добром, 

злом, гріхом. Філософ визнає свою прихильність до даосизму з його принципом 

«не-діяння» та буддизму з його відмовою від питання про існування Бога. У 

філософії, як вважав Б. Рассел, потрібно шукати не точні відповіді на 

запитання, а – запитання, які розширюють наше світобачення. Критика 

метафізики та ідеалізму, марксизму та релігії поєднались зі спробою переоцінки 

західної філософії та західного способу життя. Даний аспект філософування 

знайшов своє відображення не лише в «Історії Західної філософії», але й в 

працях, присвячених дослідженням Сходу. 

У другому розділі роботи «Історико-філософське дослідження східної 

філософії Б. Расселом» здійснено комплексний аналіз методології дослідження 

проблеми «Захід-Схід» Б. Расселом. Мислитель приходить до висновку, що 

філософія Заходу розвивалась в тісному взаємозв’язку з наукою, тоді як східна 

традиція філософування була нерозривно пов’язана з релігією. Вказано, що 

основними методологічними принципами, якими користується Б. Рассел у 

дослідженні Сходу можна назвати такі як порівняння, аналогія, зіставлення, 
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паралелізм та інтерпретація. Творчі процеси, інтуїція, уява, метафора, художня 

література, а головне – відкритість до діалогу, на думку філософа, можуть 

забезпечити розуміння між представниками різних цивілізацій. 

У підрозділі 2.1. «Особливості дослідження китайської філософії 

Б. Расселом» визначено, що Б. Рассел використовує компаративний підхід у 

дослідженні філософії Китаю: розглядає взяте для порівняння певне поняття в 

його історико-філософському контексті та розкриває його розуміння в Західній 

та Східній традиціях. Такими поняттями є знання, мистецтво, релігія, щастя, 

дружба, кохання, освіта.  

Історія філософії Китаю розглядається Б. Расселом з 722 року до н.е., адже 

цим роком датується праця «Весна і Осінь» Конфуція. Розкрито розуміння 

творчості Конфуція, Лао-цзи, Чжуан-цзи в інтерпретації Б. Рассела. Також 

показано його трактування понять «Бог», «Імператор», «Син Неба». 

Найдавнішим відомим китайським мудрецем Б. Рассел називає Лао-цзи, 

засновника даосизму. Філософію Лао-цзи та Чжуан-цзи мислитель називає 

філософією свободи, адже обидва ці мислителі вважали уряд хворобою Китаю, 

як і будь-яке втручання людини в закони природи – згубним. Б. Рассел говорить 

про «аромат містики в доктрині Дao», тому що, не зважаючи на складність 

живих істот, Дao в певному розумінні єдине і цілісне, і якщо людство у своєму 

існуванні підтримає таку думку, то в світі не буде місця боротьбі та війнам.  

Б. Рассел критично ставиться до конфуціанства, називаючи праці Конфуція 

«сповненими тривіальних етичних законів», головним завданням яких є 

навчити людей тому, як правильно поводитися в різних ситуаціях. Філософську 

систему Конфуція британський мислитель називає «чистою етикою». Конфуція 

він вважає першим китайським філософом, який здійснив теоретичне 

осмислення суспільного життя в цілому та окремої людини зокрема. Сама ж 

проблема синтезу традицій, на думку філософа, полягає в необхідності 

глибинного розуміння та засвоєння духовних надбань Сходу Заходом. 

Китайську даоську філософію Лао-цзи та Чжуан-цзи філософ називає 

«найбільш прийнятною філософією», завдяки їх спрямованості на мирне 

самоспоглядальне життя через принцип недіяння в осягнені природи та 

гармонії з нею.  

У підрозділі 2.2. «Проблеми освіти в Китаї та Японії в ХХ ст.» 

розкривається розуміння проблем освіти Б. Расселом. Філософ дотримується 

принципу «волі до сумніву». Людина не може вважати жодне зі своїх суджень 

абсолютно істинним і таким, що не піддається сумніву. Головною рисою 

науковця повинна бути готовність визнати хибність будь-якого наукового 

знання. Догматизм притаманний релігіям, проте він не повинен бути 

застосовним в науковій та освітній сферах. Якщо в західній традиції розвиток 

науки був спрямований на подолання слабкості перед природою, то китайська 

філософська традиція орієнтована на абсолютно інші цінності, вважає 

Б. Рассел: людина з народження добра, прагне внутрішнього розвитку, 

самовдосконалення, спрямована на пошук вічних цінностей, встановлення 

внутрішньої рівноваги особистості, гармонізацію взаємовідносин людини і 
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природи. Освіта повинна давати можливості для свободи мислення, творчості 

особистості, а не насаджувати заангажовані знання. Сенс процесу здобуття 

освіти не в заповненні лише знаннями, здобутими попередніми поколіннями, як 

це відбувалось в Китаї, а в розкритті самого розумового потенціалу учнів, в 

розкритті навичок дослідницької діяльності. 

Б. Рассел називає два типи освіти в Китаї: традиційний та новаторський 

(започаткований американськими місіонерами). Філософ зазначає, що існує 

одне китайське традиційне переконання, якого позбавитись дуже важко – 

правильні етичні переконання є важливішими, ніж ґрунтовне наукове знання. 

Науку Б. Рассел називає «Богом європейців». Проблема для китайських 

інтелектуалів – отримати західне знання, не отримавши механістичний 

світогляд. Мислитель запропонував створити нову освітню модель, що 

ґрунтувалася б на діалозі раціонального Заходу та духовного Сходу. Китайська 

освітня система, побудована в науково-технічному напрямі, а не лише в 

етичному, своїм завданням матиме розвиток політичної самосвідомості серед 

людей та уникнення іноземного контролю. Реконструкцію китайської 

філософської думки Б. Рассел вбачає в наступному завданні: нова китайська 

філософія повинна бути заснована на сучасних науках, а не на містиці. 

У підрозділі 2.3. «Східні вчення в інтерпретації Б. Рассела» визначено 

особливості розуміння даосизму, конфуціанства, буддизму Б. Расселом. Релігію 

філософ називає результатом поєднання двох видів поклоніння – вибіркового 

поклоніння благу та неупередженого поклоніння всьому існуючому. 

Інституціоналізовані релігії, за Б. Расселом, поділяються на два види: перші – 

ті, які існують з давніх часів і чиє походження є невідомими, і другі – засновані 

індивідами і чиї появу та розвиток можна прослідкувати. 

Буддизм, вважає Б. Рассел, це релігія в прямому сенсі цього слова: 

проголошується володіння містичними доктринами шляху порятунку заради 

майбутнього життя. Філософу імпонує те, що буддизм проголошує освіту як 

таку, що може «вилікувати людський відчай». Буддійське вчення Б. Рассел 

називає глибоким, обґрунтованим, розумним, історично найменш шкідливим і 

найменш жорстоким. Б. Рассел вважає, що немає значення яка релігія, якою 

неоднозначною є віра і як вона виражається. Проблема виникає тоді, коли 

відбувається підстановка під суб’єктивне почуття об’єктивних доказів. Буддизм 

і християнство філософ називає «близькими по духу». Це релігії, спрямовані на 

відречення від світу. 

Б. Рассел називає конфуціанство етичною системою, адже воно не 

пов’язується з вірою в надприродне. Конфуціанство не має спільних рис з 

іншими релігіями. Воно виховує людину, як пише Б. Рассел, у гармонії зі 

світом, в пошуку «законів» життя. Британський філософ порівнює вчення 

Конфуція з уявленням про старомодний ідеал джентльмена XVIII ст. Конфуція 

ж він називає «соціальним генієм». Синівська шанобливість (сяо) та культ 

предків (манізм), на думку Б. Рассела, є слабкими місцями в етиці Конфуція. 

Також Б. Рассел порівнює даосизм з християнством, «синівську шанобливість» 

з західним «патріотизмом». Основою повернення до добра, на думку Б. Рассела, 
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було вчення даосизму. Філософ зауважує схожість позицій Лао-цзи з певними 

частинами Нагірної Проповіді. Отже, Б. Рассел пише про конфуціанство, 

буддизм та даосизм як про три основні джерела «мудрості Сходу», та даючи їм 

загальну характеристику, визначає як позитивні, так і негативні сторони даних 

філософсько-релігійних систем. 

В філософській думці Японії, пише Б. Рассел, поєднано три основні 

елементи: китайський, індійський та національний (конфуціанство, буддизм та 

синтоїзм). Натурфілософія є однією з найважливіших особливостей мудрості 

Японії. Б. Рассел порівнює буддизм в Японії з християнством в Європі. Те, що 

японці зробили з буддизмом, вважає філософ, нагадує те, що тевтонські народи 

зробили з християнством. Б. Рассел критикує «міфологічність» Японії в 

трактуванні нею власної історії. Японська релігія – це не релігія, спрямована на 

універсальність, подібно до християнства, буддизму, чи ісламу; це – родова 

релігія. Специфікою філософсько-релігійної думки Японії філософ називає 

прагнення до абсолютної гармонії між людиною та природою. 

У третьому розділі «Філософські погляди Б. Рассела в інтерпретаціях 

китайських дослідників» порушено питання становища сучасної філософії в 

Китаї в ХХ ст., показано вплив Б. Рассела, А. Ейнштейна, Дж. Дьюї на 

інтелектуальне середовище Китаю.  

У підрозділі 3.1. «Культурно-історичні передумови діалогу між 

Заходом та Сходом» окреслюються основні чинники, котрі вплинули на 

розгортання діалогу між західними та східними філософами в Китаї. На 

початку ХХ ст. Китай перебував в стані кризи та потребував соціальних 

реформ. У 1920 р. в Китаї було засновано Пекінську Лекційну Асоціацію, 

основною метою якої стало запрошення відомих іноземних вчених та 

суспільно-політичних. Таким чином, частина китайських філософів, 

мислителів, реформаторів здійснила спробу здійснити зміни в суспільно-

політичному становищі країни. 

Знайомство Китаю з західною філософією розпочалось з перекладів Ян Фу, 

котрий в 1889 р. переклав працю Томаса Хакслі «Еволюція та етика», а пізніше 

праці Т. Мілля, Г. Спенсера та Ш. Монтеск’є. Згодом китайські інтелектуали 

знайомляться з ідеями Ж.-Ж. Руссо, А. Шопенгауера, Ф. Ніцше, І. Канта. З 1917 

року завдяки Інтелектуальному Відродженню даний напрям філософських 

шукань набирає обертів: здійснюються переклади та студіювання праць 

Р. Декарта, Б. Спінози, Д. Г’юма, А. Бергсона, К. Маркса, В. Джеймса, 

А. Уайтхеда та ін. Згодом зацікавленість філософіями Ф. Ніцше та 

А. Шопенгауера змінилась поширенням раціоналістичних та прагматичних 

концепцій.  

Свідченням змін в традиційній філософській думці Китаю стали праці 

одного з найбільш шанованих китайських учених XX століття – Ван Говея, 

знавця німецької філософії, перекладача праць І. Канта, А. Шопенгауера та 

Ф. Ніцше. Педагогічна діяльність Дж. Дьюї на Сході мала великий вплив на 

світоглядні позиції східних інтелектуалів. Саме після того як Дж. Дьюї у своїх 

лекціях в Китаї назвав Б. Рассела «одним з трьох великих сучасних філософів», 
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популярність британського філософа зросла. Сплановані візити Б. Рассела та 

А. Ейнштейна до Китаю та Японії в 1920-1922 рр. стали причиною збільшення 

публікацій перекладів їхніх робіт китайською. Британський філософ, 

користуючись великою популярністю в країні, підготував китайську аудиторію 

до приїзду А. Ейнштейна, адже здійснив ґрунтовний та системний виклад теорії 

відносності в серії лекцій «Аналіз матерії». Більшість китайців, котрі слухали 

лекції Дж. Дьюї, сподівались навчитися у філософа, який став попередником 

Б. Рассела в Китаї, основ реконструкції через освітню реформу.  

У підрозділі 3.2 «Вплив Б. Рассела на китайських інтелектуалів та 

реформаторів ХХ ст.» показано, що ідея Б. Рассела, щодо розвитку творчих 

імпульсів як однієї з основних умов соціального прогресу, отримала підтримку 

в Китаї у філософії Лі Дачжао та його послідовників. На думку китайського 

філософа, послідовника Б. Рассела, Ху Ши кризове становище в розвитку науки 

та філософії в Китаї було спричинене саме відсутністю логічного методу. 

Мислитель Юань Вейши у статті «Рассел в Китаї» зазначає, що цикл 

лекцій Б. Рассела в Китаї містив в собі чотири основні теми: «Проблеми 

філософії», «Аналіз матерії», «Аналіз духу», «Соціальна структурологія». Чжан 

Шенфу, послідовник Б. Рассела зазначав, що філософія Б. Рассела була 

близькою до філософії Конфуція. Китайський філософ намагався поєднати 

гуманістичне спрямування філософії Конфуція з науковим методом в філософії 

Б. Рассела. В основі дослідження Чжан Шенфу також лежить китайський 

концепт «chun keguan» – «чистий об’єктивізм». Логіка, в розумінні китайського 

філософа, є вченням про речення, вченням про форму, наукою з усіх наук. 

Чжан Шенфу здійснив переклади значної кількості праць Б. Рассела. Він 

переклав такі поняття як «можливість», «фальсифікація». Термін «finxi» 

отримав широке визнання як аналог терміну «аналіз», після того як Чжан 

Шенфу переклав роботи Б. Рассела. Якщо поняття «духовної кризи людства» в 

Б. Рассела пов’язувалось з християнством, то для Чжан Шенфу це питання 

стосувалось проблем конфуціанства та особистої свободи. 

Ю Донг переконаний, що Б. Рассел недооцінив значення конфуціанства та 

«синівської шанобливості» для Китаю та значення Платона для грецької науки. 

Індійський філософ Д. Бандіста зазначає, що Б. Рассел часто пише в дусі Будди 

і погляди Б. Рассела не суперечать світоглядним позиціям Будди. Чжао 

Юанрень визначає схожість філософських поглядів Б. Рассела з емпіризмом 

В. Джеймса, проте підкреслює, що у вчення Б. Рассела інтегрована фізика. Лян 

Шумін вважає науковий підхід Б. Рассела не сумісним з китайським 

світоглядом. Адже на Заході мова прагне ясності, визначення, в той час як на 

Сході мова наводить на думку, мова є тим, що «зачіпає щось без дефініції 

його». 

У підрозділі 3.3. «Розуміння проблеми «Захід-Схід» послідовниками 

Б. Рассела» розкривається значення терміну «постконфуціанство», який 

використовується західними дослідниками для позначення періоду в історії 

філософії Китаю, який розпочався в 20-х роках ХХ ст. і характеризується 

тенденціями до синтезу конфуціанства з ідеями західної філософії. 
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Представники постконфуціанства (Лян Цичаю, Лян Шумін, Кан Ювей, Фен 

Юлань, Сюн Шилі, Хе Лінь, Чжан Цзюньмай) звернулись до вирішення 

проблем засвоєння цінностей Заходу, особливо основ демократії та науки, 

логічних формальних філософських методів. Разом з тим в даному процесі 

залишається збереження фундаментальних засад конфуціанської традиції. 

Філософу Цзінь Юеліню належать нові розробки в галузі теорії логічних 

відношень, дедукції та імплікації. Зберігаючи дух традиційної китайської 

філософії та частину її категоріального апарату, філософія Цзінь Юеліня 

відповідала логічним і методологічним основам філософії Заходу 

Фен Юлань та Чжан Шенфу, головні послідовники ідеї діалогу культур 

Бертрана Рассела, котрі стали на захист синтезу західної та східної культур, а 

також здійснили спробу поєднання основних методологічних принципів 

наукового дослідження. Це були і послідовники ідей прагматизму та логічної 

методології в філософії, і найактивніші прихильники ідей діалогу та синтезу 

культур Заходу та традиціоналісти, котрі закликали до збереження традиційної 

думки Китаю. Також популярність британського філософа в Китаї можна 

пояснити тим, що він закликав до збереження спадщини давньої традиції 

Китаю. Мислитель заперечував актуальність застарілого трактування 

універсальності європейської філософської думки. Такі східні мислителі, як 

Фен Юлань, Ху Ши, Юань Вейши, Лян Цичао, Чжан Дунсунь, Дінг Веньянг, 

Чжан Шенфу, Ю Донг, Жанг Соньян, Нісіда Кітаро, Сарвепалі Радхакрішнан у 

власних дослідженнях звернулись до аналізу соціального, релігійного, 

культурного та політичного становища Сходу та вивчення філософії Заходу. 

У Висновках підводяться підсумки дисертаційного дослідження, що 

відображають новизну, проблематику та загальну структуру роботи. 

1. Визначено культурно-історичні передумови історико-філософського 

аналізу Б. Расселом східної філософії. Мислитель власною філософсько-

літературною спадщиною намагався створити поле комунікації Заходу та 

Сходу. Звернення до проблеми Сходу в історико-філософських дослідженнях 

Б. Рассела стало реакцією на домінуюче протиставлення Західної 

технократичної цивілізації Східній традиційній цивілізації. Б. Рассел звернувся 

до філософії Сходу в той час, коли німецька «філософія життя» серед східних 

мислителів поступово втрачала свою актуальність, та став одним з перших 

західних філософів, які закликали до збереження особливостей Сходу. 

2. Висвітлено концептуальні засади та завдання історико-філософського 

дослідження Б. Расселом східної філософії. Історико-філософське дослідження 

мислителя стало актуалізацією мудрості Сходу для Заходу, та водночас 

переосмисленням мудрості самого Заходу. Історико-філософські дослідження 

Б. Рассела мають критичний характер та спрямовані на виявлення 

суперечностей. Сама історія філософії Б. Рассела постає не лише історією 

конкретних філософських ідей, це критичне переосмислення філософських 

систем, зумовлене унікальністю особистості самого філософа. Історія філософії 

в творчості Б. Рассела має загальнокультурне та світоглядне значення. Тому 
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історико-філософське дослідження особливостей Сходу можна назвати 

способом виявлення та вирішення завдань сучасної філософії Б. Расселом. 

3. Розглянуто методологію дослідження східної філософії Б. Расселом. 

Встановлено відмінність методологічної стратегії даного компаративного 

аналізу від конвенційних технологій в традиційній компаративістиці, яка 

полягає насамперед у гнучкості підходу філософа до визначення та вибору 

понять для порівняння. Характерною особливістю в історико-філософських 

дослідженнях Б. Рассела є принцип історизму, який дозволяє прослідкувати 

генезис об’єкту в його історичному контексті. Філософ найбільше уваги 

приділяє проблемам становлення та зміни династій, освітній проблематиці, 

особливостям культурного становища людини, специфіці східних релігій. 

Дослідження східної філософії Б. Расселом поєднало в собі аналітичний та 

синтетичних підходи, що дало можливість виявити фундамент та основні 

характеристики цивілізації та порівняння основних філософських ідей в 

історичній ретроспективі. Головними методологічними мотивами в даному 

дослідженні характеристик Сходу Б. Расселом є зіставлення, порівняння за 

аналогією, паралелізм, звернення до історико-філософського контексту та 

інтерпретація. Мислитель переконаний, що в історичних дослідженнях 

неможливо «знищити» особистість історика перед документом. Історія 

філософії розуміється Б. Расселом як «мистецтво», як «відношення 

теперішнього до минулого», і відповідно «майбутнього до теперішнього». 

Історичне дослідження означає не тільки отримання знання, але сприяє 

соціальному розумінню та розвитку індивідуальної самосвідомості, що свою 

чергу веде до почуття співпереживання та терпимості.  

4. Розкрито особливості проблеми «Захід-Схід» в філософії Б. Рассела. 

Мислитель частково будує дослідження особливостей традиції Сходу на 

бінарних опозиціях: Захід постає механістичним, науковим, націоналістичним, 

авторитарним, раціоналістичним, індивідуалістичним, логічним, активним, а 

Схід – архаїчним, інтуїтивним, сконцентрованим на родових цінностях, 

містичним. Західна філософія вміщує в собі онтологічні, гносеологічні, 

натурфілософські, естетичні, логічні, політичні і т.д. проблеми. На відміну від 

неї, філософія Сходу зосередилась на проблемі людини та її місця в природі. Та 

при цьому зіткнення Заходу та Сходу в дослідженні філософа не має характеру 

конфронтації, навпаки – це діалог. Мислитель визначає гуманізм як 

універсальний принцип східного світобачення, який протиставлений 

технократизму утилітарного Заходу. Б. Рассел переконаний, що Захід 

знаходиться в стані духовної кризи, і саме література, мистецтво і філософія 

Сходу містять ті ідеї, які можуть допомогти європейцям розв’язати актуальні 

для них проблеми. Схід, у свою чергу, знаходився в стані «наукового голоду» і 

потребував кращого методу соціальної реконструкції. Перевагою європейської 

цивілізації Б. Рассел називає науковий метод, а китайської – концепцію 

скінченності життя. Саме на поєднання даних аспектів в творенні нового 

світобачення покладав надії британський філософ. 
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5. Вперше досліджено вплив філософських ідей Б. Рассела на 

представників сучасної китайської філософії ХХ ст. Неореалістські погляди 

мислителя вплинули на формування філософських систем Фен Юланя, Цзінь 

Юеліня, Чжан Дунсуня, Чжан Цзюньмая та ін. Активними послідовниками ідей 

логічної методології та прагматизму в філософії стали такі китайські 

дослідники як Ху Ши, Чжан Шенфу; прихильники ідей діалогу і синтезу 

культур Заходу та Сходу: Хе Лінь, Фен Юлань, Лі Дажчао; та традиціоналісти, 

котрі паралельно з Б. Расселом закликали до збереження традиційної думки 

Китаю і представники постконфуціанства: Лян Цичаю, Лян Шумін, Кан Ювей, 

Сюн Шилі, Хе Лінь, Чжан Цзюньмай. Цзінь Юелінь поширив в Китаї теорії 

логічного аналізу та логічного обґрунтування. Висвітлено позитивні та 

негативні аспекти ставлення китайських філософів до постаті Б. Рассела. 

6. Здійснено аналіз інтерпретацій історико-філософських поглядів 

Б. Рассела китайськими дослідниками. Представники постконфуціанства стали 

послідовниками Б. Рассела в проблемі діалогу західної та східної філософій. 

Наслідком цього стало звернення китайських мислителів до проблематики 

тлумачення категорій китайської філософської традиції в контексті західної. 

Наприклад, особливістю історико-філософського дослідження Фен Юланя є 

паралелізм, який він проводить між філософською думкою Китаю та 

античності. Китайський філософ пропонує поєднати «західний раціоналізм» та 

«східний містицизм». Завдяки вивченню філософії Б. Рассела, в Китаї почався 

активний процес перекладів його філософських текстів та пошуку  

відповідників філософських термінів в китайській мові.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Боднарчук Л. С. Історія східної філософії у дослідженнях Б. Рассела. – 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 

спеціальністю 09.00.05 – історія філософії; Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.  

У дисертації здійснено комплексний аналіз історико-філософського 

дослідження східної філософії Бертраном Расселом: розкрито концептуальні 

засади, культурно-історичні передумови та наслідки звернення мислителя до 

філософської традиції Сходу. Адже філософ окреслив поле комунікації Західної 

та Східної культур, основою якого стала орієнтація на діалог та розуміння 

особливостей кожної. Простежується ґенеза філософських поглядів Б. Рассела, 

прослідковується зміна основних світоглядно-філософських орієнтирів 

протягом життя мислителя в контексті його суспільно-політичної діяльності. 

Також досліджено вплив філософських ідей Б. Рассела на представників 

сучасної китайської філософії. Визначено постаті послідовників Б. Рассела в 

Китаї (Фен Юлань, Ху Ши, Юань Вейши, Лян Цичао, Чжан Дунсунь, Дінг 

Веньянг, Чжан Шенфу та ін.). З нових позицій представлено філософію 

Б. Рассела через виявлення нових мотивів у філософуванні, пов’язаних з 

літературно-художньою творчістю та дослідженнями східної традиції 

філософування. Висвітлено філософію Б. Рассела як виразника основних 

тенденцій історико-філософського процесу ХХ ст. для створення більш 

цілісного розуміння Б. Рассела як філософа, історика філософії та суспільно-

громадського діяча ХХ ст. 

Ключові слова: Б. Рассел, Захід, Схід, цивілізація, східна філософія, 

західна філософія, китайська філософія, діалог культур, релігія, освіта. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Боднарчук Л. С. История восточной философии в исследованиях 

Б. Рассела. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата философских наук 

по специальности 09.00.05 – история философии; Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2015. 

В диссертации осуществлен комплексный анализ историко-философского 

исследования восточной философии Б. Расселом: раскрыто концептуальные 

основания, культурно-исторические предпосылки и последствия обращения 

мыслителя к философской традиции Востока. Философ очертил поле 

коммуникации Западной и Восточной культур, в основании которого 

ориентация на диалог и понимание особенностей каждой. Прослеживается 

генезис философских взглядов Б. Рассела, прослеживается изменение основных 
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мировоззренческих и философских ориентиров в течение жизни мыслителя в 

контексте его общественно-политической деятельности. 

Б. Рассел утверждал, что Западная и Восточная цивилизации развивались 

изолировано друг от друга, соответственно, источниками западной и восточной 

философий были разные культуры, верования, мировоззренческие позиции, а 

также важную роль в процессах становления философий играл язык. Западная 

философия развивалась неразрывно с наукой, в то время как восточная – с 

религией. Б. Рассел осуществил исследование восточной философии, благодаря 

анализу особенностей даосизма, буддизма, конфуцианства, сравнению 

отношения к религиям, образованию, пониманию счастья на Востоке и на 

Западе. Критическое переосмысление западной философии одновременно с 

выведением особенностей восточной, в частности – китайской, определило 

изменение вектора философских исследований Б. Рассела. 

Б. Рассел характеризует Запад как наследника трех «стихий»: Платона, 

Ветхого Завета и Галилея. От греков - литература и изобразительные искусства, 

философия и чистая математика. От иудаизма - фанатичная вера, моральная 

страстность концепции греха, религиозная нетерпимость и национализм, а от 

науки - власть. Сам процесс становления восточной философской традиции 

Б. Рассел называет отражением изменений в видении народами Китая, Индии, 

Японии особенностей природы и общества, возникновения мира, 

взаимоотношений человека и природы, человека и общества. Показано, что 

характерной особенностью историко-философских исследований Б. Расселом 

философии Востока является принцип историзма. Также исследование 

восточной философии соединило в себе аналитический и синтетический 

подходы, что в свою очередь позволило Б. Расселу определить фундамент и 

основные характеристики западной и восточной философий. 

Исследование влияния философских идей Б. Рассела на представителей 

современной китайской философии дало возможность определить 

последователей Б. Рассела в Китае (Фэн Юлань, Ху Ши, Юань Вэйши, Лян 

Цичао, Чжан Дунсунь, Динг Веньянг, Чжан Шенфу и др.). Интерпретации 

китайскими философами творчества Б. Рассела значительно повлияли на 

становление современной китайской философии, потому что стали 

отображением основных тенденций в китайском обществе. С новых позиций 

представлено философию Б. Рассела благодаря обнаружению новых мотивов в 

философствовании, которые связанны с литературно-художественным 

творчеством, компаративными исследованиями восточной философии. Для 

создания более целостного понимания Б. Рассела как философа, историка 

философии и социально-общественного деятеля ХХ в. Б. Рассел представлен 

как выразитель основных тенденций историко-философского процесса ХХ ст.  

Ключевые слова: Б. Рассел, Запад, Восток, цивилизация, восточная 

философия, западня философия, китайская философия, диалог культур, религия 

образование. 
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SUMMARY 

 

L. Bodnarchuk. Bertrand Russell’s Research on History of Eastern 

Philosophy. 

Dissertation for the degree of candidate of philosophical sciences, specialty 

09.00.05 – History of Philosophy; Kyiv National Taras Shevchenko University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2015.  

This dissertation deals with the complex analysis of historical and philosophical 

research of the Eastern philosophy made by Bertrand Russell: conceptual 

foundations, cultural and historical background, consequences of the thinker’s appeal 

to philosophical traditions of the East are discovered. Philosopher due to his 

philosophical and literary experience characterized the field of communication 

between The Western and The Eastern cultures, the basis of which is focus on 

dialogue and understanding of special features of each culture. The genesis of 

Russell’s philosophical beliefs is traced, the main change of ideological and 

philosophical views during philosopher’s life in the context of his social and political 

activities is evident. 

The influence of philosophical ideas on Russell’s representatives of modern 

Chinese philosophy is also discovered. The personalities of Russell’s followers in 

China are determined (Feng Yulan, Hu Shi, Yuan Veyshy, Liang Tsychao, Zhang 

Dunsun, Ding Venyanh, Zhang Shenfu, etc.). Russell’s philosophy is presented from 

the new side through the discovery of new motives in philosophizing connected with 

artistic creativity and studies of the Eastern tradition of philosophizing. Russell’s 

figure is shown as an expression of the basic tendencies of historical and 

philosophical process during twentieth century in order to create more holistic 

understanding of Bertrand Russell as a philosopher, historian and public figure of XX 

century.  

Keywords: B. Russell, West, East, civilization, Eastern Philosophy, Western 

Philosophy, Chinese philosophy, the dialogue of cultures, religion, education. 

 


