
Наприкінці 1990?х років відомий французький

вчений?русист Жорж Ніва організував у Женеві сим?

позіум на тему «Феномен радянської культури».

Гострота цієї тематики стане зрозумілою, якщо ми

проведемо паралель між СРСР і нацистською Ні?

меччиною. Що стоїть за словами «культура наци?

стської Німеччини»? Чи існувала взагалі культура

нацизму? Або ж те, що заміщувало у державі Гітле?

ра звичайну культуру, радше належить назвати ан?

тикультурою? Якщо ми з достатньою легкістю го?

тові прийняти найрадикальніші неґативні оцінки

культурного стану Німеччини 1930—1940?х років,

то що нас утримує від так само радикальних оці?

нок так званої радянської культури?

Одним із найцікавіших на цьому Женевсько?

му форумі був виступ чудового артиста і глибокого

аналітика Сергія Юрського. Він привіз із собою

уривки з деяких радянських фільмів з його участю

й запитував аудиторію: чи є тут та сама антигуман?

на тоталітарна культура (або антикультура), яку

пов’язують із радянським режимом?

Такі питання можна порушити й стосовно ра6

дянської філософської культури. І, хоч би що кажи,

ми муситимемо визнати (як і у випадку радянської

культури загалом), що принаймні деякі її твори та

результати можуть бути зараховані до досягнень

європейської цивілізації. 

Звичайно, існувала радянська філософія, що

заслуговує на найжорсткіші та найрадикальніші

критичні оцінки. 
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Щоб відповісти на питання, що являла собою офіційна радянська

філософія, слід було б навести тут яку?небудь статтю з теоретичного друко?

ваного органу партії, журналу «Большевик» (після XIX з’їзду КПРС —

«Коммунист»). Око ковзає по бездоганних формульних реченнях, які не

містять жодної думки, доки не насторожить читача певне відхилення від

стандарту або критичний закид на чиюсь адресу. Так само писали партійні

документи, які складалися з «постанов ЦК», ухвалених Політбюро або

Секретаріатом (відповідно з грифом «П/. . . » або «С/. . . »), та «основного

документа». Існували суворі правила написання таких документів: три аб?

заци на сторінку, по два епітети до іменника, наприклад, не «глибоке вив?

чення», а «глибоке, всебічне вивчення». Постанови були лише верхівкою

айсберґу, а головним папером був так званий «основний документ», до?

повідна записка відділу, який «готував питання»; саме у ній містилися всі

подробиці, а також були поіменовані критиковані, і залежно від міри вину?

ватості їм призначали покарання у вигляді більш?менш жорсткого форму?

лювання. При повторному розгляді питання про заходи щодо виконання

попереднього рішення належало вказати у спеціальній довідці, що у крити?

кованого письменника розсипано верстку чергової повісті, вченому не доз?

волено присвоювати шукане звання професора тощо — залежно від звичаїв

доби могло відбутися й найжахливіше. 

Таким був марксизм?ленінізм, так би мовити, у дії. Й були люди, які

досконало володіли цією сакральною мовою, можна так сказати, марксис?

ти конкретні, оскільки саме у цьому ремеслі продукування правильних тек?

стів партійне керівництво вбачало справжню високу теорію. Офіційні фі?

лософи, викохані Сталіним ще на початку 1930?х років, академіки М. Мітін

та П. Юдін, відрізнялися неймовірною неосвіченістю у будь?якому зна?

ченні цього слова; коли Мітіну, вже давно академіку, у МДУ створили ка?

федру діалектичної логіки, виявилося, що він не може її посісти, оскільки

у нього був документ тільки про закінчення хедеру — єврейської початко?

вої школи. В Інституті червоної професури він не стільки навчався, скіль?

ки керував різними політичними кампаніями, натомість із 1939 року був

директором Інституту марксизму?ленінізму при ЦК ВКП(б) і дійсним чле?

ном Академії наук Союзу. Взагалі незрозуміло, де навчався П. Юдін, токар

за фахом — закінчив він якийсь там «Ленкомвуз» 1924 року, потім опинив?

ся в тому самому Інституті червоної професури на таких самих ролях, що й

Мітін, того самого 1939 року став членом?кореспондентом АН, у 1938—

1944 роках був директором Інституту філософії АН СРСР й за сумісницт?

вом керував усім книгодрукуванням як директор Об’єднаного державного

видавництва СРСР, а також одночасно завідував кафедрою марксизму?

ленінізму в університеті. П. Копнін розповідав, що на відміну від Мітіна

Юдін мав почуття гумору й розреготався, коли його 1939 року повідомили
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про те, що їх обох ЦК висуває в академіки; тому Мітін став академіком, а

Юдіну дали всього?на?всього члена?кореспондента (академіка він отримав

лише 1953 року). Натомість обидва мислителі пречудово володіли пером,

коли треба було викривати чиїсь відступи від марксизму?ленінізму, ідейні

та методологічні похибки. 

Функціонери, здатні писати лише догматичні формульні тексти та до?

носи явні та приховані, впливали — іноді вирішальним чином — на долі

культури країни, саме вони й були втіленням тієї «філософії», якої потре?

бувала влада. 

Схарактеризовуючи керівників філософії у ті роки (найвпливовіших

адміністраторів та типових філософсько?політичних письменників), до?

водиться посилатися передусім на дані, що характеризують їхні кар’єри,

оскільки решта не є істотною. І це не має бентежити істориків тих часів,

оскільки до філософії марксизму в тому її реальному вигляді, в якому во?

на існувала у тоталітарному та посттоталітарному суспільстві, не нале?

жить ставитися як до власне філософії; вона являла собою різновид по?

літичної релігії. 

Якщо говорити про філософію як філософську культуру тієї країни,

яка мала назву «СРСР», то вона, звичайно, не звідна до офіційної догмати?

ки, особливо мізерної за своїм змістом у роки вивершеного сталінського

тоталітаризму (1938—1953). Проте варто визнати, що, як і всі гуманітарні

дисципліни, філософія була перетворена на якусь подобу богослов’я, що

спиралося на сакралізовані тексти «класиків марксизму» і створило бюро?

кратичну мовну культуру. Це й не дивно, оскільки тоталітарний режим пе?

ретворив ідеологію комунізму на політичну релігію зі своєю догматикою та

своєю інквізицією. 

Проведена вище аналогія з богослов’ям, на жаль, може бути продовже?

на. Як і в кожному віровченні, засади світогляду у догматичному марксизмі

становлять канонічні «першоджерела» — сакралізовані незаперечувані тек?

сти «класиків марксизму». До них додані постанови ЦК та особливо важ?

ливі тексти доповідей чинної першої особи партії та держави. Вони є дже?

релом цитат і утворюють вербальний простір, в якому рухається думка

віруючого марксиста. Але у марксизмі виникає та сама проблема, що й у

будь?якій догматиці, — проблема зв’язку «першоджерел» із сьогоденням та

його практичними потребами. «Першоджерела» писали в конкретній об?

становці, і їхній смисл стає дедалі менш зрозумілим з плином часу та втра?

тою контексту. Цитат же завжди можна навирізувати яких завгодно. Вини?

кає потреба у тлумаченні, причому такому, яке має таку саму переконливу

силу у віровченні, як і «першоджерела». Так народжується та частина віро?

вчення, яку церковнослов’янською називають Передання (латиною Tra6

ditio) і яка стала предметом богослов’я. 

Про філософську культуру країни на їм’я «СРСР»
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Відзначу, втім, що так само писали теоретичні статті у католицьких

Observatore romano та Civilita cattolica, оскільки такою взагалі є «теорія» та

філософія у догматичних, на свій кшталт добре формалізованих системах,

опанувати які означає вміти грати у відповідні мовні ігри. Якщо згадати

про практику ранньохристиянських Вселенських соборів, то постанови

ЦК із загальноідеологічних питань найчастіше схожі на символи — форму?

лювання догматів, які містять ретельно відредаґовані відповіді на бого?

словські питання, а «основний документ» — на питання, що містять також

і анафематичну частину. 

Коли імператор Константин оголосив християнство державною релігі?

єю, він пішов на великий ризик, оскільки поклав на державу відповідаль?

ність за тонкощі віровчення, навколо яких у різних християнських центрах

точилися запеклі суперечки. Він, на той час ще нехрещений, скликав Пер?

ший Вселенський собор і запропонував формулу єдиносутності Троїці,

прийняту собором. Перший Нікейський собор ухвалил «Символ віри»

(Credo), який у стислому вигляді формулював засади віровчення. Такого

Credo у філософії марксизму не було, опертя на філософські «першоджере?

ла», передусім «Анти?Дюринг» Енґельса та «Матеріалізм і емпіріокрити?

цизм» Леніна, було достатньо непевним у зв’язку зі складністю контексту,

в якому ці книги було написано. Навіть за часів дуже ортодоксального

Леніна, переконаного в тому, що весь марксизм є монолітним, немовби він

«відлитий з однієї брили сталі», марксистські філософські тексти писали

дуже різноманітно. 

Сталін написав знаменитий четвертий розділ «Короткого курсу історії

ВКП(б)» («Про діалектичний та історичний матеріалізм») і зобов’язав

ставитися до нього як до символу віри, але ця праця через її жахливу

порівняно з «першоджерелами» банальність не могла слугувати маркси?

стським філософським богослов’ям і була негайно забута після смерті

«класика». Марксистська філософія повернулася до стану пошуків «симво?

лу віри», і з’явилися різні версії, які негайно набували індивідуального ав?

торського характеру й навіть не претендували на сакралізацію та офіційний

статус. Виникла невизначеність: треба було чи то приймати філософські

різночитання як належне, чи то офіційно затвердити певний новий символ

віри. Новий «символ віри» не було прийнято — не та, що 1937 року, була за?

гальна обстановка. 

Тут почала виявляти себе багатоликість реальної філософської свідо?

мості країни. Офіційна філософія, змушена реаґувати на нові віяння, по?

різному оцінювала публікації, смисл яких вона вловлювала дуже приблиз?

но. Деякі представники наступної генерації ідеологічних функціонерів, які

нічим по суті не відрізнялися від героїв 1930?х років за «стилем мислення»

(наприклад, П. Федосеєв та М. Йовчук), ставилися дуже доброзичливо до
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таких нестандартних особистостей, як П. Копнін. Можливо, тут позначи?

лися не тільки особистісні взаємні оцінки, а й деяка висока політика, про

яку радянські громадяни тоді не могли висновувати, але яка стала зрозумі?

лою після падіння комуністичної диктатури. Згадані вище філософи нале?

жали до дуже відповідальних співробітників апарату ЦК, які прийшли до

нього після 1944 року, коли із Ленінграда до Москви переїхав А. Жданов і

знову очолив ідеологічну службу партії та держави. До речі, Жданов сам

писав свої доповіді й виявляв при цьому високу культуру партійного бю?

рократичного письма. Правою рукою його був філософ Г. Александров,

спочатку перший заступник Жданова як начальника Управління аґітації та

пропаґанди ЦК, а потім завідувача відповідного відділу ЦК. Про нього лю?

ди, які його знали, відгукувалися як про людину розумну, спритну й цілко?

вито неморальну. Вже 1947 року його було усунено від великої політики, він

став директором Інституту філософії АН СРСР. Праці Александрова ціл?

ком пустопорожні за змістом, але вже 1946 року цей майстер тавтологій став

академіком. Дискусія щодо книги Александрова з історії філософії була

нав’язана Жданову не стільки ворогами автора книги, скільки його, Жда?

нова, політичними ворогами, і він змушений був завдавати ударів своїм

землякам?ленінградцям, щоб уцілити самому. Сьогодні ми знаємо, хто сто?

яв за спиною ворогів Жданова та його найближчих співробітників: це були

інтриґи на найвищому рівні, і відтісняв Жданова від влади могутній тандем

Малєнков — Берія. Після смерті Жданова наближені до нього люди стали

жертвами так званої «Ленінградської справи» й були розстріляні. 

Александров відсидів цей час в Інституті філософії, але після смерті

Сталіна мало було не вивищився, ставши спочатку міністром культури.

Проте недоброзичливці обірвали його кар’єру, виникла некрасива справа

щодо морального розкладу, в якій разом з Александровим пав колишній

завідувач відділу аґітації та пропаґанди ЦК Кружков. Александров переїхав

у Мінськ директором Інституту філософії й незабаром помер. Федосеєв

пішов з апарату ЦК 1955 року на посаду директора Інституту філософії АН

СРСР, там став і академіком, і членом ЦК, у 1962—1967 роках був віце?прези?

дентом Академії наук, пізніше — директором Інституту Маркса, Енґельса,

Леніна при ЦК КПРС. Цікаво, що про позитивну рецензію П. Федосеєва

на книгу ленінградця М. Вознесенського, який отримав за неї Сталінську

премію, а після смерті Сталіна був розстріляний, згадав М. Суслов в опри?

людненій у газеті «Правда» статті під моторошною назвою «Тов. Федосеєв

хитрує». П. Юдін негайно опублікував брошуру з цієї тематики. Але тут по?

мер великий вождь, і інтриґа залишилася незавершеною. 

Активну підтримку П. Копніну надавав академік Б. Кедров, але він на?

лежав до зовсім іншого типу філософів?марксистів, їхня співпраця мала

цілком програмні засади. 

Про філософську культуру країни на їм’я «СРСР»
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Один із висуванців Суслова, Ф. Константинов, головний «істматчик»

країни, став головним редактором журналу «Вопросы философии» ще бу?

дучи кандидатом наук, у порядку висування нових представників «сталін?

ського племені» після XIX з’їзду КПРС; Ф. Константинов не відрізнявся

від «старої» генерації ні за віком (всі згадані особи були приблизно ровес?

никами сторіччя), ні за способом думки. У 1954—1958 роках Константинов

був завідувачем відділу аґітації та пропаґанди ЦК, потім головним редакто?

ром журналу «Коммунист», а з 1962 року — директором Інституту філософії

АН СРСР. Його заступив на цій посаді П. Копнін 1968 року. 

Вивчаючи твори офіційних радянських філософів, ми, можливо, знай?

шли б у них сліди справді важливої та цікавої ідейної проблематики, яка

хвилювала суспільство. Але загалом ця культура бюрократичного письма

замкнена на себе й у ліпшому разі відображає глибинні таємні інтриґи, що

роз’їдали правлячий політичний клас. 

Слід також зазначити, що насправді «марксистське філософське бо?

гослов’я» далеко не було марксистським — навіть тексти Маркса далеко не

всі були віднесені до «класичних». Лише 1956 року були опубліковані ро?

сійською, та й то не повністю, «Філософсько?економічні рукописи 1844 ро?

ку», ще кілька років довелося чекати на публікацію «Економічних руко?

писів 1857 року» та підготовчих рукописів до «Капіталу» (1863), а історичні

твори Маркса з’явилися тільки в журналі «Вопросы истории». Чи належа?

ли ці та інші праці Маркса до філософської культури радянського суспіль?

ства? На це питання можна відповісти ствердно — понад те, слід наголоси?

ти, що «нестандартний» марксизм викликав величезний інтерес у читачів,

особливо у молодих. 

Незважаючи на те, та багату філософську спадщину дореволюційної Ро?

сії було розгромлено, залишки її жили й функціювали. Достатньо сказати,

що С. Рубінштейн, видатний радянський психолог і філософ, у молодості

належав до марбурзької школи неокантіанства. Добра стара філософська

культура була збережена аж до радянського періоду завдяки, зокрема, та?

ким професіоналам, як Валентин Фердинандович Асмус та Борис Олек?

сандрович Фохт. «Критична переробка» західної літератури також відіграла

свою роль, і стати на шлях самоізоляції від вільного світу радянські лідери

уже не могли. 

Після повалення «культу особи Сталіна» інтереси філософів знову

звернулися до деяких загадкових сюжетів, призабутих у 1930?ті роки.

Йдеться про «систему категорій діалектики», «співвідношення формальної

та діалектичної логіки» й так звану «проблему історичного і логічного».

Безпосередньо у тому вигляді, в якому їх обговорювали, ці «дискусійні

проблеми» являли собою, так би мовити, внутрішньовідомчі суперечки з

приводу взаємного підпорядкування якихось теоретичних конструкцій,
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яких насправді не існувало. Так, сучасна формальна логіка існувала й бурх?

ливо розвивалася, а зіставляти з нею логіку діалектичну було дуже важко,

позаяк ніхто не знав, що вона, ця остання, за така. Такі дискусії мали суто

схоластичний характер, але ж і схоластика у специфічній і дуже дивній для

сучасного сприйняття формі мала справу з логічним аналізом дуже серйоз?

них проблем. 

Реальна проблема полягає в тому, що нормативні аспекти пізнання та

діяльності неможливо розкрити шляхом опису фактичного матеріалу. Хоч

би скільки ми описували звичаї людей різних епох та культур, ми не відпо?

вімо на питання, «що таке добре і що таке погане». Хоч би скільки ми до?

сліджували історію пізнання, ми не зможемо встановити, який перебіг дум?

ки є правильним, а який — хибним. Джерелом оцінки мають бути певні

норми та цінності, прийняття яких передує історичному досвідові. 

Такою була позиція, найчіткіше сформульована за доби Модерну Кан?

том. Наприкінці XIX сторіччя альтернативна щодо філософії Канта пози?

ція, передусім у соціальних та економічних дослідженнях, дістала назву істо?

ризму. Маркс слідом за Геґелем розвивав свої ідеї, спираючись, по суті, на

концепцію історизму. Оскільки ж посилання на історію не замінюють ло?

гічного доведення, була створена концепція логіки особливого типу як

історії, очищеної від випадковостей. 

У суперечках навколо методології логічних досліджень, що розгорну?

лися після утвердження в логіці математичних методів, психологізм відсто?

ював консервативні уявлення про логіку як емпіричний опис психо?

логічної реальності мислення. За «формалістами» стояла перспектива

сміливого розвитку методів математичного моделювання та застосування

абстрактних формальних побудов у комп’ютерній техніці. 

Звертання до досвіду сучасного точного знання було неминучим за

умов науково?технічної революції, і концепція особливої священної логіки?

діалектики валилася на очах. 

Але ранній і взагалі «нестандартний» Маркс відкривав зовсім інше

прочитання гуманітарних проблем філософії, ніж те, що узвичаїлося після

догматизації спадщини «класиків». 

Маю на гадці проблему людини у зв’язку з розвитком міжнародного пра?

ва та міжнародних правових інституцій. Делеґація СРСР (і також делеґація

УРСР) не підтримала Велику хартію прав людини, ухвалену 1948 року ООН

(хоча група на чолі з Д. Мануїльським брала участь у підготовці тексту Хартії,

а директор Сектору держави і права АН УРСР В. Корецький написав текст

найважливішого вступного параграфа Хартії). Визнання природних і засадо?

вих прав людини, та й то формально, настало в СРСР тільки після підписан?

ня Гельсінкських угод 1975 року. Зрозуміло, з яких причин серйозно ставити?

ся до проблеми прав людини ні в теорії, ні на практиці тоталітарний і
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посттолітарний режим СРСР не міг за жодних умов. Але у «нестандартному»

марксизмі питання про природу людини порушували одразу, щойно йшлося

про опредметнення та відчуження людської сутності (сутнісних сил людини). 

Як імпульси, що надходили від позитивних наук, так і потреба в гу?

манізації ідеології загалом штовхали філософську самосвідомість радянсь?

кого суспільства до нових рішень. Слід наголосити, що це не було простим

запозиченням західних філософських концепцій: філософський неспокій

нашої інтелектуальної еліти мав свої власні джерела. 

Прикладом розвитку філософії у рамках, що існували в СРСР, але ра?

зом із тим у напрямку, що ніяк не вміщався у політичній релігії комунізму,

може бути діяльність П. Копніна. 

Праці, опубліковані Павлом Васильовичем до його переїзду до Києва,

за тематикою можна віднести до вузько професійних. Але, починаючи з

1961 року, у Києві він публікує книгу за книгою, присвячені загальним те?

мам марксистської філософії. Такими є «Діалектика як логіка» (1961), «Гі?

потеза та пізнання дійсності» (1962), «Ідея як форма мислення» (1963),

«Вступ до марксистської гносеології» (1966), «Логічні основи науки»

(1968). Крім того, Копнін керував авторським колективом, який видав

монографію «Проблема мислення» та резонансну тоді «Логіку наукового

пізнання», перекладену невдовзі німецькою мовою. Незважаючи на при?

сутність терміна «логіка» у назвах багатьох зі згаданих праць, завжди йшло?

ся не про власне логіку, а про філософію або «діалектику як логіку». 

У книгах та численних статтях П. Копніна викладено його власне ба?

чення філософії марксизму загалом. По суті, Павло Васильович насправді

писав про марксизм у його найістотніших загальних проявах, про його фі?

лософію, як їй, на думку Копніна, належало виглядати за сучасної доби. 

Головний напрямок філософських та світоглядних шукань П. Копніна

полягав у витлумаченні засадових ідей філософії марксизму так, щоб вони

відповідали духові сучасної науки і явно були несумісними з догматикою

політичної релігії. 

Свій вступ на посаду директора Інституту філософії АН УРСР Павло

Васильович ознаменував тим, що прочитав наукову доповідь про гіпотезу

як форму мислення, яка згодом стала засадовою для статті та книги. Чому

саме про гіпотезу, що привабило Копніна у словах Енґельса про гіпотезу як

форму розвитку природознавства, «оскільки воно мислить»?

Виходячи з розуміння марксизму як віровчення, уникнути погромних

утручань філософії в позитивне знання було неможливо. За цих умов напо?

легливі заклики Копніна обмежуватися у філософії тими питаннями, які

належать до її компетенції (тобто стосуються її головного питання), не

тільки послабляли ідеологічну аґресію, а й були декларацією суверенітету

філософської культури суспільства. 
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Разом із тим позиція П. Копніна не означала підтримки власне логіч?

них (у розумінні сучасної формальної, тобто символічної, логіки) досліджень

філософських проблем. Павло Васильович вважав, що формальна логіка

давно перетворилася на особливу науку зі своїм власним предметом та апа?

ратом. Щоправда, при цьому він усіляко підтримував філософів, які актив?

но оволодівали того часу засобами сучасної логіки й намагалися розв’язу?

вати філософські проблеми науки з використанням логічних засобів. Але

ця підтримка мала виправдання у загальному прагненні до багатоманітнос?

ті підходів у філософії у межах наукової коректності. 

Ця остання обставина мала надзвичайно велике значення для Копні?

на. Він неодноразово наполягав, що філософія є наукою і навіть строгою

наукою, й посилався при цьому на «класиків», можливо, навіть дещо іро?

нічно. Але що значить «бути наукою»? Чи означає це, що головні положен?

ня філософії можуть бути висловлені мовою символічної логіки? Павло

Васильович не вважав це можливим і, мабуть, із ним сьогодні треба пого?

дитись. Ті риси наукового пізнання, які він виокремлював у так званій ло?

гіці наукового пізнання, й були для нього змістовною характеристикою на?

уки, на відміну від перш за все догматичного віровчення. 

Саме тому гіпотеза як «форма мислення» так зацікавила П. Копніна.

Адже у «марксизмі?ленінізмі» та його філософії гіпотез немає й не може бу?

ти, натомість у науці не можна сказати нічого нового, не проходячи через

стадію гіпотез. Згодом Копнін так само зацікавився як «формою думки»

питанням або проблемою, що породжує можливі відповіді?гіпотези. Зви?

чайно, під кутом зору логіки науки, ці змістовні уявлення потребували яс?

ного й чіткого формулювання для того, щоб їх можна було перевірити за?

собами, теоретично бездоганними. Втім, йшлося аж ніяк не тільки про

добре формалізовані мови й навіть передусім не про них. Але вже вимога

висування альтернативних гіпотез показувала, що претензії на науковість

деяких сфер суспільної свідомості, що оголосили себе марксистськими на?

уками, позбавлені підстав. 

Коли П. Копнін прийшов до Інституту філософії АН УРСР, він зібрав

із співробітників та не?співробітників Інституту невелику творчу групу, до?

ручивши їй розроблення концепції та проспекту задуманої книги «Логіка

наукового пізнання». Із зарубіжних концепцій найближчою для нас вияви?

лася філософія Карла Попера, але було б помилково сказати, що вона ста?

ла основою майбутньої книги. Згодом між авторами постала розбіжність і

за царинами інтересів, і за концепціями та способами їх реалізації, але кни?

га «Логіка наукового пізнання» була дуже корисною і містить деякі думки

та узагальнення, які й сьогодні можуть набути плідного розвитку. 

У результаті застосування, скажімо обережно, деяких критеріїв науко?

вості до аналізу світоглядних проблем і обмеження філософії її власним
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предметом, зрозумілим, зрештою, як ставлення людини до світу людини,

П. Копнін вибудував загальну схему марксистської філософії, яка, на його

думку, «відповідає сучасному рівневі розвитку філософії». У «Вступі до марк?

систської гносеології» ця схема виглядає так: 1) поняття світогляду; 2) го?

ловне питання філософії; 3) суб’єкт і об’єкт пізнання та практики; 4) пі?

знання і відображення, інформація, знак і знакова система; 5) істина та її

критерій; 6) почуття і розум, емпіричне і теоретичне знання; 7) розсуд і

розум, народження та розвиток теорії; 8) істина, краса і свобода. Виклад

побудовано — і в цій, і в інших книгах — так, що всі заторкнуті автором пи?

тання є дискусійними, й запропоновані ним розв’язки були переконливи?

ми, але мали альтернативи й у будь?якому разі потребували розвитку й

уточнення. 

Звичайно, така позиція була на той час дуже ризикованою, оскільки

давала привід для звинувачень у позитивізмі, чим противники Павла Ва?

сильовича не забарилися скористатися. Але виглядала вона бездоганно і,

по суті, надавала філософії незалежне поле для роботи. 

У сучасній філософській літературі висловлено так багато заперечень

проти уявлення про суспільство як суб’єкт, що здається майже очевидним

зв’язок цих уявлень із тоталітарною ідеологією та практикою. Критика ідеї

надіндивідуальності суб’єкта, його співвіднесеності з анонімними соціаль?

ними силами була розгорнута ще наприкінці XIX сторіччя у школах нео?

кантіанства, і з цими ідеями російська філософська публіка була ознайом?

лена давно. Чималою мірою завдяки С. Рубінштейну ідея активності

суб’єкта, яку на свій копил розвивала Марбурзька школа, була засвоєна

П. Копніним раніше, ніж наша філософська громадськість захопилася мо?

лодим Марксом. Але на захист Копніна треба сказати, що відстоювання су?

веренітету індивідуальності не належить до контексту пізнання. Прий?

нятність певних рішень може бути для індивіда зумовлена й суто

індивідуальними, особистісними чинниками, але тільки не у визначенні

істинності. Звичайно, проблема залишається достатньо складною, якщо

йдеться про смисл тверджень абстрактної теорії, але у будь?якому разі ви?

значення цього смислу для того, щоб стати сумісним із наукою та загаль?

ноприйнятим, має задовольняти деяких загальнозначущим критеріям. 

П. Копнін звертається до змістовного уявлення про думку?ідею як

абстракцію, тобто відсторонення від деяких властивостей об’єкта з метою

виокремлення інших, найістотніших. Але — у дусі ідеології раннього Марк?

са — він розглядає це не просто як відчуження, а як побудову нового об’єк?

та, ідеального, що саме по собі свідчить про те, що у реальності такого

об’єкта немає. Мислення як конструювання співвіднесене не з реальністю,

а з можливостями, які вона містить. Ідею П. Копнін розглядав як прообраз

можливих речей, якому ніколи не судилося втілитися у дійсність. 

Мирослав ПОПОВИЧ
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Поза сумнівом, запропонована П. Копніним концепція марксистської

гносеології (а це означало, з його погляду, також і концепцію діалектики та

логіки) побудована на засвоєнні ідей раннього Маркса, якими захоплюва?

лася вся наша мисляча філософська громадськість після публікації 1956 ро?

ку тому «З ранніх творів». Проте вона відрізняється від численних версій

неомарксизму, що виникли на цьому ґрунті на Заході. Ідеї Копніна більш

помірковані, оскільки вони пристосовані до радянської посттоталітарної

реальності. Та версія марксизму, яку запропонував П. Копнін, відкрита для

дискусій та розвитку і могла би слугувати ідеологією політичного проґресу,

що виключає катастрофічні розриви у розвитку. На жаль, влада не змогла

відмовитися від принципу однопартійної диктатури, і ніякої різноманіт?

ності вона не терпіла. 

Обговорення концепції П. Копніна — вже після його повернення до

Москви на посаду директора Інституту філософії АН СРСР — набуло над?

звичайно політично загостреного та бурхливого характеру. Для «викриття»

його викликали донощиків із Києва, які помовчували під час його роботи у

нашому місті, а на захист його виступили всі, хто — кожен по?своєму —

шукав шляхів проґресу в духовній культурі країни. 

Повертаючись сьогодні до думки найяскравіших людей нашої тоді ще

спільної країни, ми виявляємо не тільки глибокі та нестандартні ідеї, а й

можливість діалогу, неперервність традиції. 

Переклад з російської В. Недашківського

Мирослав Попович — академік, директор Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Націо6

нальної академії наук України, головний редактор часопису «Філософська думка». Царина

наукових інтересів — логіка, методологія науки, історія культури.

Про філософську культуру країни на їм’я «СРСР»
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