
ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІ ЧИТАННЯ,  

ПРИСВЯЧЕНІ 120-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Д.І. ЧИЖЕВСЬКОГО 

 

18 листопада 2014 р. в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди в рамках 

святкування Всесвітнього дня філософії відбулися чергові історико-філософські 

читання.  

Цьогорічні читання були присвячені 120-річчю з дня народження відомого 

мислителя української діаспори, одного із фундаторів історико-філософського 

українознавства Дмитра Івановича Чижевського. Учасники читань намагалися не 

лише висвітлити головні аспекти філософської думки та наукового доробку  

Д. Чижевського у галузі історії філософії, а й з’ясувати можливості актуалізації 

спадщини мислителя у сучасну добу. 

У читаннях участь взяли представники Інституту філософії імені  

Г.С. Сковороди НАН України, Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, університетів Сум 

та Чернігова. 

В рамках читань учасники обговорили широке коло питань – від місця  

Д. Чижевського в історії комунікативного повороту та його ролі в роздумах щодо 

можливості й місця філософії у ХХ столітті (А.М.Єрмоленко), до філософії історії та 

проблем історії літератури і культури у працях мислителя.  

Окреме місце зайняли доповіді з інтелектуальної біографії Д. Чижевського, 

його взаємин у колі української діаспори ХХ століття, де він разом із Ю. Шерехом-

Шевельовим, Б. Бойком-Блохіним, О. Пріцаком та іншими творив інтелектуальний 

осередок (Н.П.Поліщук, І.В.Валявко).  



Виступи учасників торкнуся таких неочікуваних тем як внесок Чижевського у 

дослідження філософської думки Київської Русі (О.М.Сирцова) та позитивізму ХІХ 

ст. (Б.К.Матюшко). Найбільше доповідей було присвячено історії літератури, 

методології дослідження культурно-історичних типів Д. Чижевського та його 

філософії історії (М.К.Наєнко, Л.М.Довга, В.О.Артюх, В.В.Пітулей). Спадщина 

Д. Чижевського як засновника історико-філософського українознавства стала 

приводом для методологічних рефлексій щодо статусу української філософії 

(С.В.Руденко і В.Л.Чуйко) та ролі Д. Чижевського в історії становлення української 

та російської національних філософських традицій (С.Л. Йосипенко). 

Загалом, читання підсумували сучасний стан досліджень спадщини  

Д. Чижевського, постать та ідеї якого є підґрунтям для осмислення проблем 

розвитку сучасної філософії та гуманітарних наук. Учасники звернули увагу на 

велику кількість актуальних проблем та окреслили перспективні напрями 

подальших досліджень. 

 

 

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


