Із джерел

До 70-річчя від дня народження
Василя Стуса
«Ми з темiнi виходимо на свiт…»
Ми з темiнi виходимо на свiт
i знову повертаємось у темiнь,
геть роз’єдиненi i поокремi.
У кожного вельможний свiй полiт,
колиска i труна, котрi з народжень
собi на зрiст обрати може кожен.
Та обертається життя на мiт,
одвiчно припадковi нашi кроки
назнаменовує всевишнє око.
Викрешуючи iскри з-пiд копит,
бiжать комонi, а кошлатi гриви
лиш бурями вселенськими щасливi.
Кому ж ти, марновiре, шлеш привiт
у дикiм передсмертному одчаї,
адже Господь живущих не прощає.
А прочуваєш галактичний гнiт?
Стерпи, як сила є. А нi – то вмри
пiд моторошним сонцем, що вгорi
вельможно пiдбивається в зенiт.
Йдучи у нiч, вiтаймо бiлий свiт.
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Василь Стус

ОДИН ІЗ НАЙЯСКРАВІШИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
КИЇВСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ СВІТОГЛЯДНОЇ ШКОЛИ
(До 80-лiття вiд дня народження Володимира Шинкарука)
«…людину навертає до фiлософiї не пристрасть
до абстракцiй (на кшталт первинностi-вторинностi
матерiї-свiдомостi), а передусiм проблема її особистiсного
самовизначення, самоствердження, з’ясування своїх
можливостей i перспектив…»
(Табачковський В. «У пошуках невтраченого часу»)

Однiєю iз найцiкавiших подiй наукового життя України середини 60-х рокiв ХХ
столiття стало виникнення Київської фiлософської свiтоглядної школи, засновником якої був талановитий органiзатор науки та мислитель Павло Копнiн.
Достойним продовжувачем справи академiка АН УРСР Павла Васильовича Копнiна став Володимир Іларiонович Шинкарук, який у 1968 роцi очолив Інститут
фiлософiї України.
Як справедливо зазначено у бiографiчнiй розвiдцi про цю непересiчну особистiсть, «життя Володимира Іларiоновича було насичене суспiльно-значущими подiями, але разом з тим складалося не легко i не просто»1.
Майбутнiй фiлософ народився в селi Гайворонi Володарського району Київської
областi 22 квiтня 1928 року. Дитинство, яке припало на вiйну, було важким, i, во-
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чевидь, примусило вдумливого хлопця рано задуматися над складними проблемами
життя. Невипадковим став i вибiр життєвого шляху фiлософа. У 1945 роцi юнак
вступив на фiлософський факультет Київського державного унiверситету iменi
Тараса Шевченка. Володимир Шинкарук часто згадував своє воєнне дитинство,
«заробiтчанство пiд час евакуацiї, юнацькi саморефлексiї, спровокованi воєнним
лихолiттям… Загроза вiйни була нашим обрiєм, «рамкою» нашого iснування. Подiї,
що вiдбувалися у свiтi – значно бiльшою мiрою, анiж сiмейне життя – стали субстанцiєю нашої памятi. Кажу «нашої», позаяк певен, що бiльшiсть хлопчикiв та дiвчаток на ту пору мали схожий досвiд»2, – згадував колишнiй учень, а потiм i добрий
друг Володимира Іларiоновича, вiдомий український фiлософ-антрополог Вiталiй
Табачковський.
На фiлософському факультетi проявились творчi здiбностi В. Шинкарука, схильнiсть до наукової дiяльностi. В унiверситетi вiн захистив кандидатську дисертацiю,
працював викладачем. Тут захистив докторську. Пiсля захисту докторської дисертацiї, працюючи на фiлософському факультетi, очолив кафедру логiки, етики та естетикти. Став першим деканом вiдновленого фiлософського факультету. Пройшовши великий шлях вiд викладача до декана факультету, Володимир Іларiонович нiколи не поривав iз педагогiчною дiяльнiстю.
Визнання як фiлософа до Володимира Шинкарука прийшло пiсля написання та
видання вченим фундаментальної монографiї з нiмецької класичної фiлософiї «Логiка, дiалектика й теорiя пiзнання Гегеля»3 (1964). Його робота та фiлософськi статтi
створили iм’я вченому не лише в Українi, але i за її межами.
Ставши вже вiдомим вченим, В. І. Шинкарук у 1968 роцi очолив Інститут фiлософiї АН УРСР. Все подальше життя мислителя пов’язане iз дiяльнiстю на посту директора Інституту фiлософiї України. Саме цей перiод став найпродуктивнiшим i
найважливiшим в творчiй долi дослiдника. Повною мiрою проявився талант керiвника, органiзатора науки, педагога, дослiдника, вихователя наукової молодi, а
також державного та громадського дiяча.
Яскравi спогади залишив педагогiчний талант Шинкарука у його колишнiх учнiв:
«Перший студентський спогад: молодий, зосереджений «чоловiк у собi» з орлиним
профiлем, з упевненим, трохи глухуватим голосом, сходить на професорську кафедру. Жестом покрови увиразнює виклад чи не найскладнiших концептiв. Коли
вiн промовляє: «Гегель вважає, що…», ми трохи пригинаємося, немов пiд вiялом
Абсолютного духу»4.
Як справедливо зазначав В. Табачковський, пiсля вiд’їзду Павла Копнiна до Москви Київська фiлософська школа «опинилася перед можливостями: Зруйнування?
Збереження? Примноження? Все залежало вiд того, хто перейме «естафету» вiд Копнiна. Залежало не тiльки вiд теоретичних уподобань цiєї людини, не тiльки вiд її
здатностi вiдчувати нагальнi проблеми та знаходити найефективнiшi тактичнi засоби для доведення прiоритетностi їх розробки»5, але мати волю i смiливiсть, щоб
продовжити той свiтоглядний поворот, який розпочав Копнiн. Володимир Шинкарук дав блискучу вiдповiдь на виклик, який кинуло життя як українськiй фiлософськiй школi, так i самому мислителю.
До безумовних творчих заслуг Шинкарука перед українською фiлософiєю з повним правом можна вiднести засновану ним Київську свiтоглядну антропологiчну
школу. Саме вiн став її фундатором. В працях фiлософа вiдбувається змiщення акценту з дихотомiї практичного-теоретичного на користь феномена духовно-прак-

тичного освоєння свiту людиною. В. Шинкарук акцентує увагу на «спонукально-особистiсному потенцiаловi свiтоглядної свiдомостi та на культурi людської почуттєвостi.
(Пiзнавальнi форми мислять сутностями, тодi як свiтоглядна свiдомiсть, «вбудована
у безпосереднiй життєвий процес, найчастiше виражає свою позицiю в термiнах,
що забезпечують регулятивну й мотивацiйну сторони людської життєдiяльностi – у
поняттях необхiдностi, повинностi чи бажання, мети i смислу, переконання, вiри,
сумнiву i т. д.» Вiдтак свiтоглядна свiдомiсть iнтегрує розмаїття посутнiх властивостей людини – розум, волю, почуття – в особливу органiчну цiлiснiсть, злиту з
внутрiшнiм свiтом i характером особистостi, з її «Я», чим надає останньому дiєвостi,
активностi, вольової цiлеспрямованостi й ознаки самосвiдомої орiєнтацiї у свiтi» –
наполягає В. Шинкарук у статтi «Духовна культура-людина-мистецтво»6.
Творча спадщина фiлософа надзвичайно велика i рiзноманiтна. Вiн був автором
понад 350 наукових праць: вiд дослiджень фiлософiї Радищева до роздумiв над екзистенцiйними проблемами iндивiдуального людського iснування. Найфундаментальнiшi розвiдки автора увiйшли до тритомника «Вибраних творiв» В. І. Шинкарука, виданого як данина пам’ятi видатному фiлософу сучасностi на вiдзнаку його заслуг перед Вiтчизною у серiї «Фiлософська спадщина України».
У 1969 роцi Володимира Іларiоновича обирають членом-кореспондентом Академiї наук України, а у 1978 роцi – академiком АН УРСР. Членом-кореспондентом
АН СРСР вченого обрали у 1981 роцi.
Особисте життя фiлософа склалось драматично через тяжку хворобу близьких, а
потiм i самого Володимира Іларiоновича. За чотири мiсяцi до смертi вiн втратив
дружину i доньку. А вже через два тижнi пiсля смертi вченого помер i його син.
З приводу цiєї трагiчної ситуацiї В. Табачковський пише: «… Ось якої межi сягають
екзистенцiйнi обставини, за яких людському духовi доводиться вiдважитися терпiти
трагедiю iндивiдуального сутнiсного буття. І не можу не сказати про те, що засновник Київської свiтоглядно-антропологiчної школи витримав випробування, що випали на його долю i як теоретика людського буття, i як реальної стражденної людини.
Його iндивiдуальний досвiд за своєю смислоємкiстю й трагiчнiстю став унiкальним,
неповторним – водночас таким, що не може не понуджувати нас до антрополого-рефлексивного осмислення.
Дякуючи Володимиру Шинкаруковi за все, зроблене ним для употужнення української антропологiчної рефлексiї, маємо подякувати йому й за цi уроки його екзистенцiально-особистiсної Голгофи»7.
Володимир Іларiонович Шинкарук помер у 2001 роцi. Похований у Києвi на
Байковому кладовищi.
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