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Ірина Грабовська

КИЇВСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ШКОЛА –
CВІТОГЛЯДНИЙ ПРОРИВ

Того, хто звик бачити свiт у чорно-бiлих фарбах, важко переконати, що i в найскладнiшi
часи тотальної «заєдiнщини» може народитися шось настiльки вагоме та оригiнальне, що i в
перiод радикальної змiни ситуацiї на протилежну зберiгає своє значення, не втрачаючи
тяглiсть в принципових моментах. Саме до таких феноменiв доби належить формування на
українських теренах київської фiлософсько-свiтоглядної школи, iсторiя виникнення, функцiонування та теперiшнього iснування якої найтiснiшим чином пов’язана з Інститутом фiлософiї НАНУ та фiлософським факультетом Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка.
Не можна не погодитись iз думкою одного iз найяскравiших представникiв цiєї школи,
якого, на жаль, вже немає серед живих, В. Табачковського про те, шо розпочата багато
рокiв тому справа творчим колективом київських фiлософiв, зокрема, антропологiв, була
не марною1.
Неординарна та сучасна фiлософська рефлексiя, яка iснує сьогоднi у вiтчизняному просторi, грунтується насамперед на творчостi київської фiлософсько-свiтоглядної школи. За
часiв iснування СРСР саме вона була однiєю з найпотужнiших фiлософських шкiл Радянського Союзу, яка розробляла свiтоглядну проблематику. Тим, що українцi сьогоднi можуть
гордитися цiлим рядом талановитих мислителiв-фiлософiв, значною мiрою треба завдячувати надзвичайно талановитiй i неординарнiй постатi – Павлу Васильовичу Копнiну2.
Найбiльш плiдним перiодом життя i творчостi Копнiна став київський, найтiснiшим чином пов’язаний iз Київським державним унiверситетом iм. Т. Г. Шевченка. Тут вiн очолював кафедру фiлософiї, а потiм керував Інститутом фiлософiї АН України, вiд 1962 до
1968 року директом якого був.
Мирослав Попович зазначає: «Рiшуче змiнилась атмосфера у фiлософському життi пiсля
переїзду до Києва вiдомого фiлософа П. В. Копнiна… У низцi публiкацiй П. В. Копнiн та
його молодi київськi спiвробiтники завдали…нищiвного удару традицiйнiй марксистськiй
концепцiї «дiалектичної логiки», що прикриває агресивнi претензiї марксизму на роль вищого суддi над науковим мисленням, суддi, незалежного навiть вiд вимог здорового глузду…
Склалася певна фiлософська школа з добрими мiжнародними зв’язками, яка… розгорнула
активну дiяльнiсть по згуртуванню фiлософiв, логiкiв, науковцiв з рiзних галузей знань,
об’єднаних iдеями унiверсальностi рацiональних, розумних критерiїв iстини, а тим самим
незалежностi наукового знання вiд iдеологiї»3.
Павло Копнiн доводив, що дiалектична логiка є строгою наукою i пiдпорядковується
власним закономiрностям, а не визначається рiшеннями партiйних з’їздiв, висловив iдею
щодо iснування сукупностi форм людського духовного освоєння дiйсностi, кожна з яких є
не менш значущою для людини, нiж наука, таким чином заперечивши сцiєнтистськi тенденцiї, якi з’явилися тодi в радянськiй фiлософiї, започаткував сучасну фiлософську школу,
яка в основу всього процесу фiлософування поклала не боротьбу класiв, не суспiльнi стосунки i не проблеми природознавства, а вiдношення «людина – свiт людини». Така постановка питань викликала шалений спротив з боку «сталiнських» академiкiв фiлософiї Константинова Ф. та Мiтiна М., якi побачили в працях Копнiна київського перiоду вiдвертий
ревiзвонiзм. І вони мали рацiю, бо цi працi йшли у рiчищi європейського неомарксизму4.
Переїхавши до Москви П. Копнiн вже не змiг так творчо i плiдно працювати, як у Києвi,
через розгорнуту проти нього гостру боротьбу з боку титулованих прибiчникiв догматичного марксизму-ленiнiзму, яка, зрештою, i стала причиною його передчасної смертi.
Достойним продовжувачем справи Копнiна був непересiчний фiлософ, органiзатор науки та вихователь творчої фiлософської молодi Володимир Іларiонович Шинкарук. На
фiлософському факультетi Київського унiверситету проявились його творчi здiбностi,
схильнiсть до наукової дiяльностi. В унiверситетi вiн захистив кандидатську дисертацiю,
працював викладачем. Тут захистив докторську. Пiсля захисту докторської дисертацiї, пра-

цюючи 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. Його педагогiчна дiяльнiсть та фiлософськi працi 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. До безумовних творчих заслуг Шинкарука перед українською фiлософiєю з повним правом можна вiднести засновану ним київську свiтоглядну антропологiчну
школу. В працях фiлософа вiдбувається змiщення акценту з дихотомiї практично-теоретичного на користь феномена духовно-практичного освоєння свiту людиною5.
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.
Аналiзуючи тенденцiї тодiшнiх фiлософських пошукiв київських фiлософiв, В. Табачковський роздумує, яке ж мiсце посiдали серед усiх зазначених напрямкiв марксистськi фiлософсько-людинознавчi уявлення, що з них проростали першi паростки сучасного вiтчизняного
антропологiзму? Вiдомо, що раннiй К. Маркс черпав наснагу не тiльки з гегелiвського панлогiзму та iсторизму, але й значною мiрою – з антропологiзму Л. Фейєрбаха. Не без впливу
останнього вiн уводить до фiлософського вжитку поняття духовно-практичного освоєння
свiту людиною. Концепт, який виявився згодом таким суголосним сучаснiй феноменологiї
та екзистенцiалiзму. «Вiн – прямо або опосередковано живив один iз прогресивних напрямiв колишньої радянської фiлософiї – антропологiчнi розмiрковування. У Москвi вони
концентрувалися переважно довкола постатi Мераба Мамардашвiлi. У Києвi – довкола постатi Володимира Шинкарука, який 1968 року очолив тут Інститут фiлософiї, маючи програму… антропологiчної переорiєнтацiї. У Київському унiверситетi тяжiння до антропологiзму щобiльше демонструє Ігор Бичко. Звiсно, «радянський антропологiзм» не мiг не бути
переважно оптимiстичним. І все ж джина вже вивiльнили з пляшки!…»7.
Серед робiт вiдомого українського фiлософа Володиира Шинкарука особливе мiсце займають працi останнiх рокiв, коли мислитель активно осмислює реалiї доби української незалежностi та мiсце як фiлософiї, так i фiлософiв в новiй Українi. Цi роботи можна iз повним правом вiднести не лише до власне фiлософських, але i до українознавчих.
Драматична колiзiя розгорнулась у часи отримання незалежностi Україною довкола долi
Інституту фiлософiї. І знову, як у часи П. Копнiна, саме В. Шинкаруковi довелось пiдставити своє плече, щоб довести не лише потрiбнiсть iнституту незалежнiй українськiй державi,
але i переконати суспiльство, зокрема i активно налаштованi проти iнституту сили, що вiн
не був «оплотом реакцiї» в роки застою. Так у роботi «“Хрущовська вiдлига” i новi тенденцiї
в дослiдженнях Інституту фiлософiї АН України в 1960-х роках», яка стала фактично
осмисленням i певним чином виправданням iснування Інституту фiлософiї, В. Шинкарук
пише, що П. В. Копнiн i спiвробiтники очолюваного ним тодi вiддiлу Інституту фiлософiї АН
УРСР «реалiзували у своїх працях широку, новаторську програму дослiдження форм i принципiв свого пiзнання на засадах дiалектичного переосмислення наукових досягнень свiтової фiлософiї й логiки науки, а також таких вузлових категорiй наукового пiзнання, як «проблема», «iдея», «гiпотеза», «теорiя», «межi розвитку теорiй», «науковий пошук», «рiвнi система-
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тизацiї знань» тощо. Фiлософськi досягнення П. В. Копнiна та його школи дiстали визнання
не лише в СРСР, а й за його межами»8.
Аналiзуючи ситуацiю далi, Володимир Шинкарук вiдзначає: «Наше прозрiння розпочиналося ще в 60-тi роки, за так званої хрущовської вiдлиги, через працi i публiчнi виступи
Павла Копнiна, через вiдомий гуманiстичний, а точнiше антропологiчний, поворот у наших
фiлософських дослiдженнях кiнця 60-х – початку 70-х рокiв, у всьому тому, що звалося тодi
«фiлософським ревiзiонiзмом», «ерозiєю марксистсько-ленiнської фiлософiї» i т. iн. І пiддавалися тодi партiйнiй критицi… Попович i Кримський, Копнiн i Шинкарук, колектив Інституту фiлософiї в цiлому, «засмiчений нацiоналiстичними кадрами»«9.
Рухаючись в колi марксистської думки як сам В. Шинкарук, так i чимало його колег насправдi ревiзiонували систему марксистсько-ленiнської фiлософiї, руйнуючи її як доктрину,
добре розумiючи безперспективнiсть догматичного марксизму, перетвореного на iдеологiчну тоталiтарну утопiю. Тому досить органiчними у пiзнiх роботах виглядають роздуми
В. Шинкарука про причини розпаду i неуникнiсть такого розпаду радянської системи та
беззастережне вiтання ним виникнення самостiйної української держави. У статтi 1992 р.
«Сучаснi iсторичнi реалiї i фiлософiя» вiн писав: «Показав свою неспроможнiсть i навiть реакцiйнiсть центристський (а по сутi iмперський) принцип федеративного устрою багатонацiональної держави. Тому демократизацiя суспiльного життя в СРСР у процесi “перебудови”
не могла не спричинити краху iмперського Союзу. Виявилася надуманою, апологетичною
й iдея про “радянський народ як нову iсторичну спiльнiсть”». І далi: «Проголошення Декларацiї про державний суверенiтет України, а потiм ухвалення Акту про незалежнiсть України як самостiйної держави є закономiрним процесом розв’язання суперечностей мiж iнтересами народiв колишнiх союзних республiк i iнтересами державно-монополiстичного
унiтаристського Центру з його колосальними бюрократично-вiдомчими, воєнно-мiлiтаристськими та репресивними системами. Пiдтвердження Акту Верховної Ради України 24 серпня 1991 року грудневим референдумом мало важливе iсторичне значення»10.
Величезне значення для становлення української сучасного суспiльства, подолання тоталiтарної спадщини, на думку В. Шинкарука, має формування громадянського суспiльства
в Українi. Тiльки на цивiлiзацiйно розвинених засадах громадянського суспiльства можна
побудувати самостiйну правову державу, яка гарантувала б i реально забезпечувала права i
цiнностi кожної особи11, – стверджує фiлософ. Особливого значення набувають паростки
громадянського суспiльства в добу тоталiтаризму, – наполягає В. Шинкарук. В силу своєї
специфiки розвинене громадянське суспiльство служить одним iз гарантiв побудови справедливої, гуманної держави. Саме це завдання надзвичайно гостро стоїть перед сучасною
українською державою, яку бiльшiсть українських аналiтикiв квалiфiкують як несправедливу, олiгархiчно-кланову, неправову державу. «Отже, коли перед нами завдання побудувати
на незалежнiй Українi громадянське суспiльство i правову державу, то суть цього завдання
полягає у вiдшуканнi форм i способiв втiлення у життя не мрiй, а реальних здобуткiв сучасної цивiлiзацiї в своєрiдних суспiльно-iсторичних i нацiональних умовах творення української державностi», – робить висновок мислитель в однiй iз своїх пiзнiх робiт «Громадянське
суспiльство i громадянська творча дiяльнiсть»12.
Цi абетковi iстини демократiї, якi сьогоднi знає кожен студент-гуманiтарiй (i не лише),
тодi, коли писались цi статтi В. Шинкаруком та виголошувались доповiдi на фiлософських
конгресах були необхiдним «лiкбезом» для посттоталiтарної спiльноти.
Прикметною рисою роздумiв Володимира Шинкарука про долю української незалежностi та українського суспiльства пострадянської доби була його здатнiсть дивитись на проблему з позицiй загальносвiтових тенденцiй, не лише глибоко та всебiчно, але i органiчно
«вписуючи» українськi проблеми в проблематику глобалiзованого свiту. Так, визначаючи
зокрема i завдання української спiльноти на сучасному етапi розвитку, фiлософ виходить iз
того, що «епоха всесвiтнiх глобальних проблем висуває питання «межової ситуацiї»: «бути чи
не бути?» для всiх спiльнот i кожної людини на Землi». І це не питання лише фiзичного виживання. Проблема переростає у питання сенсобуттєвостi людського iнування. Фiлософ

пише: «Якщо «не бути», для чого ж було бути? Який сенс i призначення людської цивiлiзацiї,
якщо вона приречена на самознищення? Який сенс злету творчої думки людського генiя в
усiх сферах матерiальної i духовної культури, якщо все це «наймарнiша марнота – марнота
усе?» Якщо ж людству бути, на що воно приречене? Який спосiб його майбутнього буття, як
знайде себе в ньому людський рiд i iндивiд? І «камо грядеше?» Власне кажучи, головне питання триєдине: про скiнченнiсть чи безкiнечнiсть людського буття, про його прийдешнє,
його сенс i нiсенiтнiсть»13.
Визначаючи «альфу» та «омегу» нових фiлософських пошукiв в Українi, В. Шинкарук
стверджує, що для нас як спiльноти, це, насамперед, означає:
– переосмислення всiєї iсторiї фiлософiї;
– серйозне критичне освоєння досягнень сучасної зарубiжної фiлософiї, критичне в
планi виявлення справжнiх здобуткiв рiзних фiлософських течiй у розв’язаннi фiлософських проблем сучасностi;
– осмислення проблеми «людство-нацiя-особа», яка нинi виступає на переднiй план
свiтової фiлософської думки;
– дослiдження проблем розвитку нацiональної культури, зокрема й особливо проблем
вiдродження нацiональних культур України;
– зосередження уваги на фундаментальних проблемах методологiї фiлософького пiзнання, способiв фiлософських новацiй i фiлософського обгрунтування iстини.
Вихiд української фiлософської думки на рiвень «квiнтесенцiї сучасної епохи» можливий
лише за умови виконання цих завдань.
Таким чином, саме в роботах останнiх рокiв В. Шинкарук аналiзує досягнення i визначає
цiлi для української фiлософiї в демократичнiй незалежнiй самостiйнiй цивiлiзованiй державi. І цi роботи мислителя з повним правом можна розглядати як теоретичне пiдґрунтя
українознавчих дослiджень постколонiальної доби.
Творча спадщина фiлософа надзвичайно велика i рiзноманiтна. Вiн був автором понад
350 наукових праць. Найфундаментальнiшi розвiдки фiлософа увiйшли до тритомника
«Вибраних творiв» В. І. Шинкарука, виданого як данина пам’ятi та на вiдзнаку його заслуг
перед Вiтчизною у серiї «Фiлософська спадщина України».
Продовжувачем справи П. Копнiна та В. Шинкарука на посту директора Інституту фiлософiї став ще один вихованець фiлософського факультету Київського державного унiверситету iм. Т. Г. Шевченка i представник київської фiлософсько-свiтоглядної школи академiк
Мирослав Попович, фахiвець з логiки наукового пiзнання, автор цiлого ряду фундаментальних дослiджень з культурологiї та фiлософiї культури, перший серед українських фiлософiв лавреат Шевченкiвської премiї за книгу «Нарис iсторiї культури України».
Одним iз найякравiших представникiв київської фiлософської школи антропологiв був
Вiталiй Табачковський, випускник фiлософського факультету, перу якого належить дуже
цiкава робота iз фактично невiдомого в Українi жанру фiлософських мемуарiв «У пошуках
невтраченого часу. (Нариси про творчу спадщину українських фiлософiв-шiстдесятникiв)»
(К., 2002), де автор намагається осмислити реалiї доби, коли на вiтчизняних теренах власне
i виникає таке неординарне явище як київська свiтоглядна фiлософська школа, та оцiнити
внесок її конкретних творцiв. Не менш цiкавою є i остання книга Вiталiя Табачковського
«Полiсутнiсне homo: фiлософсько-мистецька думка в пошуках “неевклiдової рефлективностi”» (К., 2005), присвячена вчителевi i другу Ігорю Валентиновичу Бичку.
У роботi мислителем аналiзуються новi пiдходи у вивченнi людини. «Новi обрiї антропологiзму пов’язанi, на мiй погляд, якраз iз з’ясуванням полiсутностi Homo, починаючи вiд
безлiчi її перевтiлень, симулякрових форм i т. п. – й закiнчуючи докладним вивченням не
так негативного, як позитивного есенцiйного змiсту таких форм, – зазначає В. Табачковський. – З огляду на сказане доречним є питання: чи не стоїмо ми на порозi чергового антропологiчного «буму», до якого iстотно стимулювала… «смерть» теоретичного образу сучасної людини…»14.
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Київську фiлософську свiтоглядну школу не можна уявити без постатi Ігоря Валентиновича Бичка, випускника фiлософського факультету, сьогоднi – його професора, чий талант i
професiоналiзм вже багато рокiв служить чудовим взiрцем для кожного, хто вирiшив всерйоз
присвятити своє життя фiлософiї. Ігор Бичко, можливо, єдиний iз київських фiлософiв, чиї
тексти друкувалися i коментувалися ще у 70-тi роки на Заходi. Коментатори зазначали, що
Бичко протиставляє гуманiзм молодого Маркса радянському ленiнiзму. Саме Ігор Валентинович пiд виглядом «критики буржуазної фiлософiї» видрукував ледь не весь текст Нобелiвської
лекцiї А. Камю з його розгромною критикою соцiалiстичного реалiзму i совєтчини загалом.
До київської фiлософської школи належав i випускник фiлософського факультету, а потiм його декан Микола Федосiйович Тарасенко. Прикметним є той факт, що через двадцять рокiв пiсля виходу у свiт книги Тарасенка «Людина та світ людини» було видано роботу
«Фiлософiя. Свiт людини» (К., 1999). Центральною iдеєю даної працi є розугодженiсть людини зi свiтом. «Ми пов’язуємо таку розугодженiсть, – пише В. Табачковський, – з двома визначальними факторами: iманентною суперечнiстю людської сутностi; тим, що зробила людина зi свiтом. Став вiн, свiт людини, цариною розуму («ноосферою») – чи антисвiтом владних зазiхань людини, себто свiтом, що про нього влучно сказав Мартiн Гайдеггер як про
такий, що перетворюється на несвiт?»15
Звичайно, в однiй статтi важко проаналiзувати досягнення всiх талановитих особистостей, чий творчий шлях i доля пов’язанi iз тим вiтчизняним свiтоглядним проривом у фiлософiї, який i витворив власне сучасну вiтчизняну оригiнальну фiлософську школу. І коли
сьогоднi можна почути думку, що то «лише неомарксизм i не бiльше», то варто пам’ятати, що
цей «лише неомарксизм» у 60-тi, 70-тi роки минулого столiття був свiтовою тенденцiєю.
Адже «60-тi i навiть 70-тi роки – свiтова доба неомарксизму. Як серед вiтчизняного дисидентського руху (Іван Дзюба, Юрiй Бадзьо, Левко Лук’яненко) чи серед iнакодумцiв Польщi
(Адам Шафф, Лешек Колаковський), так i на демократичному Заходi. …провiднi унiверситети Європи та Америки були тодi «червоними»… Згадаймо одне з гасел 1968-го року:
«Хай живуть три М: Маркс – бог, Маркузе – його пророк, Мао – його меч»«16. Зрештою, не
можна забувати i про ту жорстку внутрiшню ситуацiю, у якiй доводилось працювати цим
людям. «Страх перед репресiями за «iдеологiчне збочення» спонукав їх до використання захисної риторики, – аналiзує В. Лiсовий реалiї епохи. – Часто автори, особливо на початку
статей, посилалися на класикiв, матерiали з’їздiв КПРС, щоб забезпечити собi можливiсть
висловлювати думки, спрямованi на руйнування догм, критику рiзних примiтивiзацiй…
Тому дослiдження цих текстiв пов’язане з проблемою розрiзнення того, що у них є щирим
переконанням автора, а що слiд розглядати як захисну риторику»17 І те, що київськi фiлософи-шiстдесятники змогли мислити на рiвнi європейських та свiтових тенденцiй – чимала заслуга цих талановитих особистостей.
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