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XVI ғасырдың соңы XIX ғасырдың басында православтық философияда 
академиялық философия деген атау алған бағыт қалыптасты. 

Рухани-академиялық философия – ХVI ғ. соңы ХХ ғ.басындағы ресейлік рухани 
академия философиясының профессорларымен дайындалған философиялық 
идеялар жиынтығы.  Мұнда православиелік діни ілім мен батыс еуропалық 
философия методологиясының синтезі десек болады.

Академиялық философияның бастапқы принципі – православтық ойшылдардың 
жат идеологиялық ықпалдарға қарсы тұру болды. Рухани-академиялық 
философияның қалыптасуы философиялық оқу пәндерінің дамуы қажеттілік 
тудырды. Академия профессорларының философиялық еңбектері сәйкес курстарда 
оқыту үшін дайындалды және дәстүрлі құрылымы болды, онда кәсіби түрде 
онтологиялық, гносеологиялық, психологиялық, антропологиялық мәселелер 
зерттелді. 



Құдай болмысын дәстүрлі рационалдық тұрғыдан дәлелдеудің логика жағынан 
әлсіз болуы Рухани-академиялық философия өкілдерін мынадай шешімге алып 
келді. Олар трансцендентальді монизм принципі негізінде Құдай болмысын жалпы 
әлем картинасынан шығарып алды. Осылайша, әлемдегі рух пен материя әлемін 
Абсолютті болмыс бастауына бітістіріп, Абсолютті болмыстан рух та, материя да 
шығады деп негіздеді. 

Рухани-академиялық философия дайындаған құрамды бөлігі – гносеология 
болып табылады. Мұнда гносеология Құдайды тану теориясының бір түрі ретіндегі 
сипатта болып,  онтологиялық сипатқа жақындап, Құдайылық болмысты негіздеу 
міндетіне қарайды. Гносеологиялық мәселелердің ішінде ерекше орын алатын 
мәселе – профессорлардың діни сана құрылымына адам ақылын рационалды қабілет 
ретінде кіргізу болды. Сонымен қатар, сенім мен ақыл байланысы мәселесін шешуде 
де ерекшелігі болды. Ақыл діни ақиқаттардың мағынасын түсіну, философиялық 
рационализм мен діннің қарама-қайшылығын жоқ екенін түсіндіруге тырысу үшін 
қолданды. 



Рухани-академиялық философияның құрылымына ойша писхология кірді, оның 
аясында адам жаны субстанция ретіндегі түсінік зерттеліп, жанның өлмейтіні 
туралы сөз қозғалады. Антропологиялық тұрғыдан, Құдай мен адам ара-
қатынасының философиялық аспектілері қарастырылды. 

Рухани-академиялық философияның таным теориясына қосқан үлесі ақиқат 
концепциясы болды. Ақиқатты түсінудегі принципиалды мәселе екі ақиқаттың 
айырмашылығының болуы: онтологиялық және логикалық. Онтологиялық ақиқат 
болмыстың өзінде дейді, ал логикалық ақиқат болмыс туралы ақылдың дәйектеме, 
пікірінде. Пікір немесе дәйектеме, Құдай жаратқан ақиқатқа сәйкес келгенде ғана 
ақиқат делінеді. Себебі кез келген болмыс Жоғары ақыл, яғни Құдай арқылы 
анықталып қойған. Логикалық ақиқат онтологиялық ақиқатқа бағынады. 



Бағыттың негізгі принциптерін қалыптастырған төрт рухани академия 
болды. Осы академияның философия кафедрасының профессорлары 
негіздеді. Мәскеу рухани академиясының профессорлары:
- Ф.А. Голубинский (1797 - 1854);
- В.Д. Кудрявцев-Платонов (1828-1891).

Казань рухани академиясының профессорлары:
- А.И. Бровкович (? - 1890);
- В.И. Несмелов (1863 - 1920).

Петербург рухани академиясының профессорлары:
- М.И. Карийский (1840-1917);
- Ф.Ф. Сидонский (? - 1873);
- В.Н. Карпов (1798 - 1867).

Киев рухани академиясының профессорлары:
- П.Д. Юркевич (1827-1874);
- С.С. Гогоцкий (1813-1889). 



Православтық философия өкілдері үшін жалпы мақсат -  маңызды догмалық 
көріністі әр түрлі Құдай болмысын тану түрлері арқылы христиандық дүниетанымды 
қалыптастыру болып табылады. Бірақ академия философтарының ойынша, 
философияның богословиеден айырмашылығы, сенушілерге олардың парасаттылығы 
пен пайдалылығы негізінде христиандық өмір принципін меңгеруге көмектеседі. 

Сонымен қатар православтық философияның тағы бір міндеті – діни дүниеге 
көзқарастың өзіндегі ерекшеліктерін зерттеу. Оның шынайылығы, тәжірибе 
процесінде қол жеткізген эмпирикалық мәліметтерге емес, Құдай туралы саналы 
білім немесе идеалды білім негізінде болса ғана мойындалған. Кудрявцев-
Платоновтың пікірінше,  идеалды білім дегеніміз, заттың қандай болатынын, не 
екенін немесе болатынын түсіндіру. Ақиқат материалды әлемде емес, әлем туралы 
идеяда дейді. Құдай айналадағы ақиқаттың негізі, оның жаратушысы және қозғаушы 
күші. Осыдан ақиқат деп тек құдайылық идеяға сай, адамды қоршаған ақиқаттың 
жүзеге асуы. 



Академиялық философияның өкілдері білімді алудың процесін де зерттейді. 
Олар білім материалды және рухани әлеммен қатар табиғаттан тыс, тылсым әлем 
де кірген жағдайда ақиқат болып саналады. 

Білімнің өзі эмпирикалық, рационалды және идеалды болып бөлінеді. 
Эмпирикалық білім шектеулі, ал рационалды білім жеткіліксіз болып саналады. 
Негізгісі идеалды білім дегеніміз, құдайылық ақиқат, жақсылық, сұлулық туралы 
көрініс, абсолютті және мінсіз мән жиынтығы. Мұндай білімге эмпирикалық 
немесе рационалды жолмен емес, сенім арқылы жетеді. Академиялық 
философияның өкілдері жоғары ақиқатты тәжірибе арқылы тексерістен өткізу 
«ғылыми білімнің материалдылығын» туындатып, сенуші ғалымдардың 
күдіктенуіне алып келеді дейді. 



Онтологияда орталық мәселе Құдайдың болмысын, әлемнің және адамның 
таңғажайып пайда болуына беріледі. Академиялық философияның көп өкілдері 
рационалды дәлелдерді: космологиялық, телеологиялық, психологиялық, 
онтологиялық орынды деп есептейді. Бірақ, Құдай болмысы туралы айтылған 
дәлелдердің әрқайсысына рационалды тұрғыдан қараса, тексерістен өте алмайды. 
Егер де бұл дәлелдер евангельдік Құдай-адам туралы көрініс, Иисус Христосқа деген 
сеніммен толықтырылса, сөзсіз дәлел болады. В.Д. Кудрявцев-Платоновтың 
пікірінше, Құдайды танудағы ақыл мен сенімнің бірлігі адам санасында 
трансцендентальді монизмді бекітеді. Әлемнің бірлігі дегеніміз – абсолютті мәнде, 
яғни Құдайда. Бұл бірліктің қайнаркөзі жарату актінде негізделген. 

Телеология - (грекше teleos - мақсат, нәтиже және logos - ілім, заң) табиғат құбылыстарының 
сәйкестілігі мен мақсаттылығы туралы идеалистік ілім, бұл ілім бойынша табиғат 
құбылыстарының ең жоғары негізі, алғашқы бастауы және аяқталуы - құдай болып 
табылады. 



Академиялық философияның өкілдері христиандық мораль мен антропология 
мәселесіне көп көңіл бөлді. Бұл мәселе М.М.Тареев пен В.И.Несмеловтың 
еңбектерінде қарастырылған. М.М.Тареев «Өмір философиясы», «Христиандықтың 
негіздері», «Христиандық философия» еңбектерінде діни философияны 
адамгершіліктің жоғарғы формасындағы христиандық туралы ілім ретінде алға 
шығарды. Мұндай ілім оның ойынша, ақиқат өмірдің негізі болып саналды. 



Рухани-академиялық философияның негізгі идеяларының бірі – ХІХ ғ. І 
жартысында-ақ дайындалған сенім мен ақылдың үйлесімді болу принципі, сол 
арқылы «сенетін ақыл» немесе «ақылды сенім» түсініктерін қалыптастыруы. 

Рухани-академиялық философия өкілдерінің конфессионалды философияны 
қалыптастыру өз ішінде қарама-қайшылыққа әкелді. Авторлардың теориялық 
негіздемесінде православтық дәстүр шегінен шықпауы көптеген логикалық 
тұрғыдан қайшылыққа алып келді. Соған қарамастан, бұл академия орыс діни 
санасының дамуына әсер етті. Оған әлемді трансцендентті монизм принципі 
көмегімен түсіндіруін айтсақ болады. 
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