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Od pewnego czasu oczy wielu mieszka
ców �wiata, ale przede wszystkim Europy, 
zwrócone s� na Ukrain�. Ukrai
skie wydarzenia ostatnich miesi�cy przykuwaj� uwa-
g� wielu obserwatorów. Nie ulega w�tliwo�ci, �e ukrai
ski konflikt obraca si� wokó� 
zdobycia pe�nej niezale�no�ci przede wszystkim w wymiarze politycznym, ekono-
micznym czy te� gospodarczym. Tymczasem praktycznie nie zauwa�a si� faktu, �e 
tocz�cy si� w Ukrainie konflikt obejmuje starania obywateli tego pa
stwa o zdobycie 
niezale�no�ci tak�e w wymiarze intelektualnym i kulturalnym, a tym samym te� 
narodowym. Przyk�adem tych stara
 jest pojawienie si� w czerwcu 2014 r. w ksi�gar-
niach Kijowa pracy pod tytu�em „Rozwój my�li filozoficznej w Ukrainie” (
������ 
������������ �����  �������). Pracami nad przygotowaniem ksi��ki kierowa� 
wyk�adowca Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Jurij Wil-
czynskij.  

Prezentowana ksi��ka ukaza�a si�, co wa�ne i co nale�y szczególnie podkre�li�, 
w j�zyku ukrai
skim. Swoista jest historia jej powstania. Po raz pierwszy praca poja-
wi�a si� ju� w 1991 r., a wi�c w roku uzyskania przez Ukrain� niepodleg�o�ci, jako 
publikacja ma�oformatowa o niskim nak�adzie, a zatem praktycznie niedost�pna szer-
szemu gronu czytelników. Drugie wydanie tej ksi��ki ukaza�o si� w 1994 r. Trzeba 
by�o jednak czeka� a� dwadzie�cia lat, aby w 2014 r. na pó�kach ksi�garskich mog�o 
pojawi� si� jej poprawione i uzupe�nione trzecie ju� wydanie. Jest chyba czym� sym-
bolicznym, �e pierwsze wydanie ksi��ki ukaza�o si� w prze�omowym dla Ukrainy 
1991 r., natomiast trzecie wydanie ukazuje si� tak�e w momencie historycznego 
prze�omu, którego w�a�nie jeste�my �wiadkami. 

Niniejsza publikacja ma osobliwy charakter. Jest to bowiem podr�cznik dla wy�-
szych uczelni Ukrainy, ale nie jest on adresowany wy��cznie do studentów. Prostot� 
zarówno j�zyka, jak i sposobu przekazu praca ta umo�liwia ka�demu zainteresowa-
nemu zapoznanie si� z problematyk� dziejów ukrai
skiej filozofii. Trzeba tutaj nad-
mieni�, �e w ci�gu ponad dwudziestu lat niepodleg�o�ci w Ukrainie wydano ju� kilka 
prac po�wi�conych dziejom my�li filozoficznej w tym kraju, �adna jednak z tych prac 
nie przekroczy�a geograficznych granic wspó�czesnej Ukrainy. Historia ukrai
skiej 
filozofii pozostawa�a i nadal pozostaje nieznana szerszemu kr�gowi czytelników na 
�wiecie. Natomiast pewne elementy ukrai
skiej filozofii znale	� mo�na w wielu opra-
cowaniach historii filozofii rosyjskiej, lecz niestety nie s� tam przedstawiane jako 
dorobek ukrai
skiej my�li filozoficznej. Przyk�adem takiego sposobu traktowania jest 
osoba Hryhoryja Skoworody, który �y� i dzia�a� na terytorium dzisiejszej Ukrainy 
w XVIII wieku. W ukrai
skim pi�miennictwie uwa�any jest za najwi�kszego przed-
stawiciela ukrai
skiej my�li filozoficznej. Tymczasem omówienie postaci tego� my�-
liciela spotka� mo�na tak�e w opracowaniach dotycz�cych historii filozofii rosyjskiej. 
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Nie ma zatem w�tpliwo�ci, �e dzieje filozofii ukrai
skiej pozostaj� jakby w cieniu 
historii filozofii rosyjskiej. Z kolei warto�� omawianej ksi��ki polega na tym, �e stara 
si� ona wydoby� na �wiat�o dzienne fenomen my�li ukrai
skiej w kontek�cie jej dzie-
jów i na nowo ukaza� temat jej historii. 

Jak ju� wspomniano, ksi��ka ma charakter podr�cznika akademickiego. Sk�ada si� 
z dwudziestu dwóch rozdzia�ów, z których pierwszy stanowi swego rodzaju wprowa-
dzenia. Przedstawiono tam, w formie ogólnego wyk�adu, podstawowe zagadnienia 
kultury i filozoficznej refleksji nad rzeczywisto�ci�. Drugi rozdzia� stawia pytanie 
o pocz�tki filozoficznej my�li na Rusi Kijowskiej. Rozdzia� trzeci stara si� odpowie-
dzie� na pytanie o charakter my�li filozoficznej w kontek�cie ukrai
skiego wyboru 
mi�dzy Wschodem a Zachodem. Rozdzia� czwarty zarysowuje obraz religijnego wy-
miaru kultury ukrai
skiej XV i XVI wieku, a pi�ty prezentuje idee filozoficzne 
w Ukrainie w okresie o�wiecenia. Rozdzia� szósty po�wi�cony jest interesuj�cemu 
fenomenowi Akademii Kijowsko-Mohyla
skiej. Rozdzia� siódmy przedstawia �ycie, 
dzia�alno�� i my�l filozoficzn� wspomnianego Hryhoryja Skoworody, najwi�kszego 
ukrai
skiego my�liciela, zwanego ukrai
skim Sokratesem. W rozdziale ósmym do-
konano ogólnej prezentacji okresu romantyzmu, a w rozdziale nast�pnym omówiono 
filozofi� Miko�aja Gogola. W rozdziale dziesi�tym czytelnik znajdzie rozwa�ania 
dotycz�ce przes�ania Tarasa Szewczenki, który traktowa� poezj� jako swego rodzaju 
filozofi� wolno�ci. Rozdzia� jedenasty przedstawia my�l Pantelejmona Kulisza, a roz-
dzia� dwunasty – zagadnienie wp�ywu niemieckiego idealizmu na filozofi� ukrai
sk�. 
Rozdzia� trzynasty po�wi�cony jest my�li Pamfi�a Jurkiewicza, czternasty – zagad-
nieniu filozofii j�zyka w my�li Aleksandra Potiebni, rozdzia� nast�pny za� omawia 
spo�eczno-filozoficzne pogl�dy Mychaj�a Dragomanowa. W rozdziale szesnastym 
czytelnik ma mo�liwo�� zapoznania si� z filozoficznymi i politycznymi pogl�dami 
Iwana Franki, a nast�pnie zostaje przedstawione zagadnienie wp�ywu na my�l filozo-
ficzn� modernizmu w literaturze i sztuce. Rozdzia� osiemnasty koncentruje si� na 
zagadnieniu poszukiwania prawdy w my�li Wo�odymyra Wernadskiego, a rozdzia� 
dziewi�tnasty przybli�a filozoficzne pogl�dy Wiaczes�awa Lypynskiego. Rozdzia� 
dwudziesty prezentuje zagadnienia filozofii jako narz�dzia ideologii w pogl�dach 
Miko�aja Michnowskiego i Dmytro Doncowa, a rozdzia� dwudziesty pierwszy zajmu-
je si� prezentacj� dorobku filozoficznego wielkiego ukrai
skiego slawisty i historyka 
filozofii Dmytro Czy�ewskiego. Ostatni rozdzia� si�ga do my�li filozoficznej XX 
wieku, przedstawiaj�c osob� Wo�odymyra Szynkaruka. Ca�o�� ksi��ki zamyka pos�o-
wie, w którym autorzy staraj� si� dokona� krótkiego i ogólnego podsumowania za-
gadnie
 omawianych w ksi��ce.  

Oceniaj�c przezentowan� ksi��k�, trzeba powiedzie�, �e autorzy podeszli do po-
stawionego zadania z wielk� staranno�ci�, pragn�c uczyni� z tej pracy dobr� pomoc 
dydaktyczn�. Temu celowi s�u�y do��czona do ka�dego rozdzia�u bibliografia najwa�-
niejszych prac z omawianego w danym rozdziale tematu, przewa�nie w j�zyku 
ukrai
skim. Ka�dy rozdzia� zawiera tak�e zestaw kilku pyta
, których zadaniem jest 
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utrwalenie wiadomo�ci zdobytych w trakcie lektury ksi��ki. Do tego dochodzi bardzo 
jasny i przejrzysty styl wyk�adu, co nadaje ksi��ce szczególne walory dydaktyczne. 
Natomiast istotnym mankamentem, utrudniaj�cym lektur� ksi��ki, jest brak indeksów 
osobowego i tematycznego. 

Prezentowana ksi��ka otwiera ma�o znane albo wr�cz ca�kowicie nieznane obszary 
dziejów ukrai
skiej my�li filozoficznej, której pocz�tki si�gaj� XII wieku i czasów 
Rusi Kijowskiej. Prawdziwy rozwój, zw�aszcza filozofii szkolnej, nast�pi� w wiekach 
XVI i XVII, kiedy to zakony ojców dominikanów i jezuitów otwiera�y swoje szko�y 
i kolegia, kulminacj� za� tego procesu by�o otwarcie w Kijowie pierwszej we wschod-
niej Europie szko�y wy�szej, która otrzyma�a rang� akademii, a mianowicie Akademii 
Kijowsko-Mohyla
skiej. Przez wiele dziesi�tków lat by�a to jedyna wy�sza szko�a na 
tych ziemiach, a jej kulturowe i edukacyjne odzia�ywanie rozci�ga�o si� daleko poza 
granice Kijowa. Na pocz�tku XIX wieku w�adze carskie zamkn��y t� uczelni�. Po 
latach odrodzi�a si� ona, acz dopiero w 1991 r. 

Otrzymali�my zatem dobre opracowanie dziejów ukrai
skiej my�li filozoficznej. 
Dobrze si� sta�o, �e ksi��ka mog�a ujrze� �wiat�o dzienne w Ukrainie. Dzi�ki temu 
kolejne pokolenie ukrai
skich czytelników, zainteresowanych dziejami swojej rodzi-
mej filozofii, ma mo�liwo�� zapoznania si� z historycznym rozwojem ukrai
skiej 
my�li filozoficznej. Szkoda jednak, �e zarówno ta ksi��ka, jak i wiele innych inte-
resuj�cych prac z problematyki dziejów ukrai
skiej filozofii pozostaj� znane tylko 
w geograficznych granicach Ukrainy. Dotychczas bowiem na przyk�ad w j�zyku pol-
skim praktycznie nie ukaza�o si� �adne konkretne opracowanie dziejów ukrai
skiej 
my�li filozoficznej. Nie ma te� t�umacze
 prac wydanych w Ukrainie. By� mo�e 
nasta� ju� czas, aby to zmieni� – aby ukrai
ska my�l filozoficzna nie pozostawa�a 
w granicach samej Ukrainy, ale sta�a si� bli�ej znana tak�e poza jej granicami. Pub-
likacja niniejszej recenzji ma za zadanie wprowadzi� do powszechnej �wiadomo�ci 
poj�cie historii ukrai
skiej filozofii i nale�y sobie �yczy�, aby to poj�cie jak naj-
szybciej wype�ni�o si� bogat� tre�ci�.  
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