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Однією з найвпливовіших і найцікавіших філо?

софських течій XX сторіччя став неомарксизм. За

всієї своєї різнорідності та внутрішньої суперечли?

вості ця течія здобула велику кількість адептів як

на Заході, за умов вільного філософського дискур?

су, так і на комуністичному Сході, де лексика та

стилістика філософування були вимушено обме?

жені Марксовою парадигмою. І навіть достатньо

численні випади заперечувальників цінності та ва?

гомості неомарксизму парадоксальним чином

підкреслюють його значущість: адже стільки

енергії на подолання того, чому ти не надаєш зна?

чення і що ти не вважаєш важливим, не витра?

чають.

Саме поняття неомарксизму зазвичай викорис?

товують як спільну назву філософських і —шир?

ше — гуманітарно?наукових (психологія, історія,

культурологія, мистецтвознавство, політекономія)

течій, орієнтованих на певне коло ідей Карла Марк?

са та критично налаштованих щодо догматичного

марксизму?ленінізму як офіційної ідеології ко?

муністичних держав та партій в усіх їхніх різнови?

дах. У межах неомарксизму традиційно виокрем?

люють два головних ідейних напрямки, які

опонують один одному у перебувають у своєрідно?

му діалозі: діалектико?гуманістичний та науково?

сціентичний. Виникнення перших концепцій не?

омарсизму здебільшого відносять до 1920—1930?х
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років, коли, з одного боку, почалася публікація раніше невідомих інтелек?

туальній спільноті філософських і теоретико?економічних текстів Маркса,

в яких містився значно обсяговіший спектр ідей, ніж у першому томі

«Капіталу» та Марксовій політичній публіцистиці, які, разом з популяриза?

торськими працями Енґельса, становили на той час головний корпус «ка?

нонічного» марксизму. Крім того, звертання до низки положень третього

тому «Капіталу», який тоді був виданий тільки німецькою мовою, стиму?

лювало розвиток нестандартних як на ті часи політичних, економічних та

філософських ідей (про передумови «царства свободи», про кооператив?

не та акціоноване виробництво як одну з адекватних форм економічної

орґанізації суспільства асоційованих виробників, про специфічну природу

землеробської праці, про наукове постпромислове виробництво, про

«соціальну матерію» тощо).

На Заході серед фундаторів неомарксизму були Дьордь Лукач (Угор?

щина) та Антоніо Ґрамші (Італія), теоретичні розробки яких започаткува?

ли діалектико?гуманістичний напрямок у марксистській думці. Він був у

1930—1940?х роках підхоплений Г. Маркузе, Е. Фромом, Т. Адорно, відтак

Ж.?П. Сартром, Ю. Габермасом, М. Горкгаймером та іншими західними

філософами, психологами та соціологами. У 1960?ті роки з’явився сцієн?

тично?структуралістський напрямок (Л. Альтюсер, Л. Коен, Д. Ельстер,

Д. Ремер). Часом представники неомарксизму були членами комуністич?

них партій (і навіть активними), проте вони завжди займали нестандартну

ідейну позицію і підтримували ревізіоністські рухи у цих партіях.

При цьому якщо на першому етапі неомарксисти осмислювали ши?

роке коло питань історичного процесу, статусу та визначеностей його

суб’єкта, досягнення соціально?культурної цілісності, то у передвоєнний та

перший повоєнний час відбулося звертання до осмислення деформацій люд?

ського єства у ситуації ствердження тоталітарної несвободи, а також до то?

го неґативного досвіду, якого за таких умов набуває людина. 1960 — 1970?ті

і частково 1980?ті — це світова доба неомарксизму, коли в його межах ос?

мислюють найширше коло питань і коли його ідеї із Заходу потрапляють до

СРСР, знаходячи тут сприятливий ґрунт (не в останню чергу тому, що тоді

публікація «невідомого Маркса» відбулася і в Радянському Союзі). У ті ча?

си неомарксизм з’являється або, точніше, відновлюється й на українських

теренах, оскільки до того тут панували, м’яко кажучи, не надто сприятливі

обставини для інтелектуального життя. Тепер же загальне пожвавлення ку?

льтурних процесів і стабілізація соціально?економічної ситуації, поєднані з

ідейними впливами з боку цілого шерегу як московських, так і польських

(Адам Шафф, Лешек Колаковський) неомарксистів, призводять до появи

українських мислителів (як філософів, так і інших гуманітаріїв), які розви?

вають цей напрямок суспільної думки.
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Очевидно, не варто переповідати всі сюжети, пов’язані з розвитком не?

омарксизму; слід лише зазначити, що однією з його підвалин стали «Па?

ризькі рукописи» (як їх називають на Заході) або «Економічно?філософські

рукописи 1844 року» — назва, яка вкорінилася у радянській філософській

традиції. Доступними широкому колу читачів України вони стали після

публікації у російському перекладі наприкінці 1950?х років. Маркс, спира?

ючись у цьому та інших ранніх творах на геґелівську ідею історичного пос?

тупу, розгортає теорію всесвітнього справедливого суспільства, ґрунтова?

ного на духовній свободі, матеріальному добробуті та високій культурі. Але

на шляху до такого царства свободи (або ж комунізму) лежить капіталіс?

тична система, на той час уже панівна у Західній Європі. Головним чинни?

ком, який не дає можливості орґанізації щасливого суспільства, є панівна

приватна власність, передусім на засоби виробництва, коли переважна ма?

са творців матеріальних та духовних благ виявляється, так би мовити, ні

при чому у розподілі та користуванні цими благами, коли ці блага протис?

тоять своїм творцям. Іншими словами, згідно з Марксом, така власність

породжує феномен відчуження людини від власних сутнісних сил, утілених

у продуктах праці, ба навіть від самої праці. А відтак слід шляхом насиль?

ницької кривавої революції знищити приватну власність, «експропріювати

експропріаторів», таким чином перейшовши до царства свободи, де пов?

ною мірою розкриється творча людська сутність. Згідно з Марксом, ко?

мунізм — це завершений, досконалий гуманізм. Утім, можливий і грубий,

вульґарний, антигуманний комунізм, який виникає на перших етапах руху

до царства свободи. Його не слід боятися, треба тільки швидко долати цю

стадію, щоб навіть згадка про приватну власність і відчуження людини від

праці стерлася із суспільної пам’яті.

Тож маємо своєрідний парадокс «автентичного марксизму»: щасливе

майбутнє, повний розквіт духовного та матеріального життя людей — а вод?

ночас неминуче кривавий шлях до цього, причому саме під час кривавої

революції, згідно з Марксом, суспільство має оновитися та очистися. А но?

сієм цих змін, єдиним «правильним» суспільним класом, є промисловий

пролетаріат, найбільш неосвічена та гноблена частина соціуму, що згідно з

діалектичною Марксовою логікою є спадкоємцем усієї класичної культури

людства, його мистецтва, філософії та технології. Інші ж класи мають зник?

нути (яким саме робом, Маркс не деталізує) у вихорі революції.

Йдеться фактично про іноформу «хрестового походу» до «землі обіто?

ваної», тільки в атеїстичному обрамленні. Що ж стосується єства людини,

то хоча і йдеться про його історичний характер, воно береться як цілісна,

апріорі досконала даність, яку соціальні умови можуть зробити відчуже?

ною, і тоді людське щастя та свобода полягають у здобутті («віднайденні»)

цієї сутності, цього єства.
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Маркс накреслив, як він вважав, вихід з майбутньої цивілізаційної

кризи у вигляді руху до панування такого різновиду індивідуальної влас?

ності, що водночас є й власністю громадською. Ключ до розуміння цього

чергового діалектичного парадокса міститься в його підготовчих рукописах

до «Капіталу» (Grundrisse) та у третьому, виданому посмертно томі цієї

праці, про який уже йшлося. У ході своїх студій Маркс, очевидно, нес?

подівано для себе самого, виявив, що в індустріальному суспільстві, ґрун?

тованому на машинній праці, навіть на досконалих автоматизованих сис?

темах машин, жадане ним звільнення людини, її повернення до себе

неможливе. «Царство свободи починається в дійсності лише там, де при?

пиняється робота, диктована нуждою і зовнішньою доцільністю, отже, за

єством речей воно лежить по той бік матеріального виробництва» [Маркс,

Энгельс, s.a.: т. 25, ч.2, с. 386—387]. Тим часом адекватний машинному,

навіть системно?автоматизованому (про нього також йдеться) виробни?

цтву спосіб орґанізації виробництва — це капіталізм. А згідно з Марксом,

доки певний спосіб виробництва не вичерпає можливості свого розвитку,

він не йде з арени історії. Отже, комунізм навіть теоретично неможливий,

доки існує індустріальне суспільство. Подолання приватної власності стає

можливим, коли засадовою для виробництва стане сила природи, «приру?

чена» людиною, трансформовна нею, коли наука та знання стануть підста?

вою суспільного виробництва, а вільний час — мірилом багатства, коли

реалізується історична місія капіталу, і «всезагальне працелюбство... розви?

неться як всезагальне надбання нової генерації» [Маркс, 1980: с. 282].

Не будемо тут оцінювати, наскільки реалістичними були такі ідеї Марк?

са; зауважимо лише, що вони цілковито несумісні з настановами його ж

«Маніфесту комуністичної партії» на швидку пролетарську революцію і

взагалі з рушійною роллю пролетарів; після смерті свого друга Енґельс, на?

магаючись виплутатися з цієї ситуації, ввів поняття «пролетарі розумової

праці» і почав наголошувати на тому, що революція не потрібна у країнах із

загальним виборчим правом, оскільки це «країни, де народне представни?

цтво зосереджує у своїх руках всю владу, де конституційним шляхом мож?

на зробити все що завгодно, якщо тільки маєш за собою більшість народу»

[Маркс, Энгельс, s.a.: т. 22, с. 336—337]. Проте ні він, ні Маркс не дезавую?

вали своїх попередніх творів, зокрема «Маніфесту...», ба більше — переви?

давали його з дедалі новими передмовами на підтвердження правильності

головних ідей цієї програми радикальних насильницьких революційних

перетворень. Але читачі шукали в цих текстах кожен своє — і знаходили

нерідко несумісні концепти.

Це нагадування про речі начебто й добре відомі в інтелектуальному се?

редовищі потрібне для того, щоб окреслити те проблемне коло та підґрунтя,

з яких виростав і на які спирався на всіх етапах свого розвитку український
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неомарксизм. Перший етап, коли, очевидно, є змога говорити про певне

коло неомарксистських ідей як у самій підрадянській Україні, так і за її ме?

жами, — це кінець 1920?х років. Скажімо, концепції Миколи Хвильового

несуть на собі очевидний відбиток ідей книги Лукача «Історія і класова

свідомість» з її приматом суб’єктивного чинника і несприйняттям «марк?

систського позитивізму», що практично нівелював роль вольових рушіїв

суспільних процесів. А економічні розвідки Михайла Волобуєва?Артемова

про Україну як різновид «колонії європейського типу», про потребу форму?

вання економіки радянської України як цілісної національної економіки та

про підготовку до прямого увіходження до майбутньої світової системи

соціалістичних економік — це також недогматичний марксизм, тим більше

не ленінізм і не сталінізм.

Водночас, перебуваючи з початку 1920?х років на еміґрації поза межами

радянської України (але до згортання українізації друкуючись у Харкові),

письменник і політик соціал?демократичних поглядів Володимир Винни?

ченко у романі «Сонячна машина» вийшов до філософсько?світоглядну

проблематику, на високий рівень концептуальних узагальнень. «Прийняття

людиною свободи, яку дає сонячна машина, — це вибір себе?новим —

відродженим» [Петрів, 2006: с. 12], — стверджує Оксана Петрів, — адже за

концепцією III частини «Сонячної машини» людина (після відчаю та жаху

усвідомлення свого повсякденного емпіричного буття, а також буття абсо?

лютної свободи існування) робить екзистенційний стрибок до трансценде?

нтного — до «щастя злагоди з самою собою, зі світом і творить свою нову

сутність» [Петрів, 2006: с. 12]. У 1930—1940?ві роки Винниченко розробляє

ідею колектократії як певного соціально?економічного ладу, головними оз?

наками якого є поєднання особистої власності з вільною творчою працею,

відсутністю найму та експлуатації робочої сили і панування принципу «лю?

ди працюють і творять цінності». До останніх днів Винниченко працював

над рукописом, присвяченим філософсько?етичному вченню, якому він дав

назву «конкордизм». Багато які ідеї цього вчення прямо чи непрямо перегу?

куються з філософсько?антропологічними настановами раннього Маркса.

Після цього у розвитку українського неомарксизму настає певна пауза,

аж до початку 1960?х років. Другий етап його розвитку характеризує спро?

ба вписати ідеї гуманізму, національної свободи, провідної ролі науки у

суспільних трансформаціях, всебічного розвитку людини, відмирання дер?

жави, всесвітньої єдності та солідарності народів, політичної демократії та

загального виборчого права, пріоритетного розвитку культури у вільному

суспільстві тощо (при їхній нерідкій взаємосуперечливості) у леґальну інте?

лектуальну комунікацію. Знаковими для цього періоду є полемічна книга

Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», де автор заторкує цілу

низку концептуальних питань національного буття, та стаття Михайла
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Брайчевського «Приєднання чи возз’єднання? Критичні замітки з приводу

однієї концепції», присвячена теоретико?історичним питанням українсь?

ко?російських стосунків. Ці тексти були призначені для друку у підцензур?

них виданнях, проте у радянській Україні вийшла друком тільки книга

Дзюби — накладом кілька сот примірників, для службового користування

партійного апарату. А власне філософські ідеї українського неомарксизму

у цей період ще тільки «проблискують» у статтях Ігоря Бичка, Вілена Гор?

ського, Сергія Кримського, Володимира Роменця, Олександра Яценка та

інших тоді молодих авторів.

Що стосується праці «Інтернаціоналізм чи русифікація?», то в ній

Дзюба показував: те, що відбувається в УРСР, та й у СРСР загалом, фактич?

но є продовженням — дуже єзуїтським, дуже жорстким і систематичним —

старої, притаманної імперській Росії політики нищення своїх національ?

них околиць. Українська культура не тільки не знайшла належного їй

провідного місця в Україні, але навіть не зрівнялася з російською, залиша?

ючись десь далеко на другому місці як її доважок, робив висновок 34?річ?

ний Дзюба. Автор книги доводив, що при владі в СРСР реально стоять не

марксисти, не послідовники Леніна, а чорносотенні російські шовіністи,

які продовжують під новими прапорами та гаслами традиційну імперську

політику: «Якби якийсь народ відмовився від своєї мови, це означало б, що

він відмовляється від самого себе. Ясно, що такого бути не може. Історія

досі не знає прикладів добровільної відмови народів від самих себе, тобто

добровільного самогубства народів. Не було і не може бути такого ніколи,

як не може людство хотіти самознищитися. Немає і тепер добровільного зре?

чення українського народу чи його частини від самого себе, своєї мови.

Те, що на поверховий погляд здається добровільним, насправді таким не є.

Маємо вимушену, під тиском обставин і дією серйозних причин відмову час?

тини українців від своєї мови і всі пов’язані з цим ненормальні наслідки

для суспільства» [Дзюба, 1998: с. 150].

А чільний методологічний висновок цієї праці — нормальний розвиток

людської цивілізації відбувається у наші дні саме у національних формах, і

не може бути ні демократії, ні проґресу тоді, коли ці національні форми

(власне, і змісти, здатні піднестися до вселюдського звучання) деформу?

ються внаслідок дії зовнішніх чинників, тим більше таких брутальних, як

кремлівсько?луб’янські.

У свою чергу, стаття Михайла Брайчевського «Приєднання чи возз’єд?

нання?» наголошувала увагу на соціально?історичних чинниках взаємин

України та Росії. Автор робив висновок про невигідність для українців і со?

ціально?реакційний характер поглинення Гетьманщини Московщиною: «На

середину XVII сторіччя Україна була країною, в якій буржуазні елементи

виступали досить рельєфно і починали відігравати роль головного чинни?
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ка в історичному розвитку. Ці елементи логікою нового порядку були штучно

задушені; вони виявилися неспроможними протистояти злагодженій і добре

озброєній феодальній машині царської Росії» [Брайчевський, 2003: с. 342].

Ці два тексти, хоча вони й не були філософськими, заслуговують на

пильну увагу, оскільки виходили на високий рівень концептуальних уза?

гальнень і, поширюючись у «самвидаві», формували загальну атмосферу

інтелектуального дискурсу та задавали певні критерії бачення соціокуль?

турних та історико?теоретичних проблем. Крім того, хоча саме поняття

«постколоніальні студії» тоді ще не існувало, але напрямок цей у західній

гуманітаристиці вже висновували; отож праці Дзюби та Брайчевського ціл?

ком резонували з цим напрямком, який розвивався у перші десятиріччя як?

що не в самому річищі, то принаймні під істотним впливом неомарксизму

з його пафосом національної та соціальної рівності та гідності.

Третій етап розвитку українського неомарксизму — від 1972 року (коли

були проведені масові арешти та «профілактування» інтеліґенції з метою

унеможливлення подальшого існування вільного фахового гуманітарного

дискурсу у будь?яких його формах) і до початку так званої «перебудови».

На цьому етапі розвивається нелеґальний дискурс з відповідними текстами

авторства Юрія Бадзя, Юрія Литвина, Леоніда Плюща та ін. Найзначні?

шим текстом у межах цього дискурсу, очевидно, була книга Юрія Бадзя

«Право жити». Перший варіант книги — 1400 сторінок рукописного тексту,

на написання якого пішло п’ять років, де було досліджено проблеми існу?

вання України у СРСР і людини у системі тоталітарного соціалізму, 1977 ро?

ку було викрадено КҐБ. Автор почав працю над другим варіантом книги,

який було вилучено 1979 року; цей текст прийшов до українського читача

тільки через 17 років. Юрій Бадзя піддає критиці методологічні засади, з

який російська та радянська історіографія підходила до більшості питань

української історії, не визнаючи за Україною самодостатнього історичного

процесу [Бадзьо, 1996].

Разом з тим парадоксальним чином, попри тиск з боку цензури, розви?

вається й сягає своїх кращих зразків — передусім у вигляді етапної для Інсти?

туту філософії колективної монографії «Человек и мир человека» — леґальна

неомарксистська філософія у межах «Київської філософської школи» (із су?

путніми виявами у психології та соціології). Власне, тут одразу виникає ло?

гічне запитання: адже йдеться про філософську, психологічну та соціологіч?

ну думку, яка існувала в межах академічних установ та вищих навчальних

закладів, тобто була інституціалізованою. Чи можна кваліфікувати як неома?

рксизм (тобто апріорі ревізіонізм, з погляду комуністичної влади) те, що

було зроблеме в межах інституціалізованого концептуального розмислу?

І якщо можна вести мову про такий неомарксизм, то чи був він змістовно

українським, чи ж тільки територіально прив’язаним до УРСР та Києва?

Сергій ГРАБОВСЬКИЙ

96 ISSN 0235?7941. Філософська думка, 2009, № 3



Арґументовану відповідь на обидва ці запитання спробував був дати

Віталій Табачковський у низці статей і книг, серед яких вирізняється праця

«У пошуках невтраченого часу: Нариси про творчу спадщину українських

філософів?шістдесятників». На думку Табачковського, парадоксальним, але

цілком логічним чинником, що спонукав певну частину офіційних філо?

софів на ревізію ортодоксального марксизму, став сам марксизм, тільки —

внаслідок ширшого доступу до творів Маркса — марксизм автентичний.

«Адже потяг до автентичності означав розходження з традиційними витлу?

маченнями марксизму, оскільки супроводжувався апеляцією до тих моти?

вів цієї філософської доктрини, які були найбільш вибухонебезпечними

(приміром, послідовна діалектичність спонукала до спроб застосувати її до

самої марксистської філософської доктрини, виводила на питання про ме?

жі застосовності останньої; послідовна розробка принципу практики про?

вокувала на з’ясування колізій людського ставлення до світу, сутнісної су?

перечливості людини тощо, а звідси було дуже недалеко до «ревізіоністів» з

відомої югославської групи «Праксис» тощо)» [Табачковський, 2002: с. 51].

У поєднанні з гострим потягом до інтелектуальної новизни, до вивчення

актуальних питань наукового і суспільного життя, нехай і в межах офіційно

прийнятої термінології, з енерґією лідера тодішніх київських філософів

Павла Копніна це дало певні результати. До речі, логік і методолог науки

Копнін не випадково поставив у центр своїх дослідницьких уподобань

поняття «гіпотеза», «проблема», «ідея», що вони самим фактом свого існу?

вання неминуче вели до певного дистанціювання філософії від офіційної

ідеології. А бурхливий розвиток у ті роки природничих наук змушував

досліджувати реальну логіку наукового дискурсу та закономірності нау?

ково?технічної революції.

Іншими словами, «червоний позитивізм» зародився у середині 1960?х

років як закономірний результат згуртування групи молодих філософів нав?

коло директора Інституту філософії АН УРСР Павла Копніна. Він одразу ж

одержав серед певних груп московських ортодоксів певною мірою слушну

наліпку «ревізіоніста» і конституювався у, так би мовити, леґалізований, не?

дисидентський, але вільнодумний напрямок неомарксизму, що намагався

врахувати та висловити (бодай у вигляді «критики буржуазної філософії»)

всі найновіші досягнення світової філософської думки. Проте українським

цей «червоний позитивізм» у перше десятиріччя свого існування був тільки

географічно: і справа не у мові, якою писали та друкували тексти (зрештою,

деяки книги видавали й українською мовою), а у тій ментальній базі,

соціокультурному наповненні, на ґрунті яких будували зазначені розмисли.

Викшалтування ж власне української неомарксистської течії — згідно з

Табачковським, «червоного екзистенціалізму» (втім, ця наліпка з’явилася ще

наприкінці 1960?х років) — відбувалося досить складним шляхом. По?пер?
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ше, Павло Копнін був ініціатором вивчення та публікації великої маси

текстів викладачів Києво?Могилянської академії XVII — XVIII сторіч (а цих

викладачів у партійних колах розцінювали як «націоналістичних попів»), що

не могло не відновити, бодай частково, власне українську філософську тра?

дицію. По?друге, наступник Копніна на посаді директора Інституту філо?

софії Володимир Шинкарук від кінця 1960?х років розпочав здійснення

«світоглядного повороту» в діяльності великої групи київських філософів,

уже самою постановкою проблем вивівши розмисел за межі офіційної філо?

софської традиції (у тому числі й «буржуазно?націоналістичної», яка на той

час уже була в загальних рисах відома молодим київським філософам завдяки

привезеним зі Львова естетиком Володимиром Мазепою книгам Миколи

Шлемкевича). По?третє, певний імпульс у ті роки — на зламі 1960—1970?х

років — академічній філософії дали кілька на той час молодих дослідників

з?поміж дисидентів, які у 1972—1973 роках зазнали тих чи тих репресій, але

все ж «закинули» певні ідеї до академічного середовища. Нарешті, свою

роль відіграла й конкуренція зі всесоюзними філософськими центрами —

Москвою та Ленінградом, яку можна було витримати тільки шляхом вису?

вання ориґінальних (хоча й у певних межах) ідей; а ідеї ці народжуються не

в останню чергу на ґрунті національних соціокультурних настанов.

Мірою розгортання досліджень напрацьований матеріал сам став

помітно впливати на науковців. Як пізніше зауважував Володимир Шинка?

рук, «вузлові катеґорії світогляду: людина і світ, буття і небуття, простір і

час, життя і смерть, свобода і необхідність та інші, які традиційно вважа?

ються філософськими, наявні в людській свідомості до виникнення філо?

софії і функціонують до засвоєння філософії. З самого початку вони є ка?

тегоріями не філософії, а культури... За умов цивілізації, коли виникає

філософія як форма теоретичного пізнання, вона осмислює наявні в даній

культурі світоглядні категорії відповідно до особливостей цієї культури»

[Шинкарук, 2004: с.246]. Іншими словами, логіка предмета повела за со?

бою дослідників; і не тільки «червоні екзистенціалісти», а й «червоні пози?

тивісти», бодай частково, долучилися до українського ґрунту, оскільки на

їхні настанови не могло не вплинути дослідження шкіл логіки в Україні та

категорійних структур українського світогляду.

Знаковими для українського неомарксизму 1970?х — першої половини

1980?х років стали кілька яскравих постатей філософів. Їхні характеристи?

ки у цій статті будуть не стільки об’єктивістськими, скільки особистісно?

екзистенційними; втім, саме це випливає з досвіду тогочасного гуманістич?

ного неомарксизму. Отже:

Вадим Іванов, який відновив у неявній, але самозрозумілій для інтелек?

туалів полеміці з Леніним та ленінізмом право на існування у філософії

поняття «людський досвід» як одного з центральних і вихідних пунктів
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філософування; Іванов «розкрутив» поняття «життєвий світ» так, як це

мало кому вдається з?поміж теперішніх, наче вже й звільнених від тиску

цензури мисленників.

Олександр Яценко, чиї начебто наївні слова про мораль та ідеали, якими

має вимірюватися і яким має відповідати будь?яка практична діяльність —

від виробничої до політичної, і про любов, що їй належить бути альфою та

омегою всіх людських дій, звучали єрессю тридцять років тому і видаються

анахронічною дивовижою зараз.

Ігор Бичко, чи не єдиний з київських філософів, тексти якого друкува?

ли й коментували ще у 1970?ті роки «там», на «дикому Заході», причому

коментатори небезпідставно зазначали: Бичко свідомо протиставляє гума?

нізм молодого Маркса радянському ленінізму; Бичко, який під виглядом

«критики буржуазної філософії», скажімо, примудрився видрукувати ледь

не весь текст Нобелівської лекції Альбера Камю з його нищівними знущан?

нями з «соціалістичного реалізму» та совєтчини назагал.

Микола Тарасенко, чиї хитромудрі словесні завороти зрозуміти було ве?

сьми нелегко, який доскіпувався до всіх тонкощів суб’єкт?об’єктних та

суб’єкт?суб’єктних стосунків у сфері людського, технологічного та природ?

ного буття, але ті, хто доходив розуміння, разом з ним долали всі етапи руй?

нації безграмотних ідеологем «класичного» ленінського «Матеріалізму і

емпіріокритицизму».

Мирослав Попович, теперішній директор Інституту філософії імені

Г.С. Сковороди НАН України, знаний і в Україні, і за її межами, для одних —

«український буржуазний націоналіст», для інших — «безродний космопо?

літ», фахівець з логіки наукового пізнання, який сьогодні відхрещується від

усіх різновидів неомарксизму, але в ті часи вочевидь перебував у його річи?

щі; автор, крім іншого, кількох написах «у шухляду» книжок, друком з яких

вийшла під час перебудови тільки одна?єдина — про Миколу Гоголя.

Павло Копнін, фундатор новітної «Київської філософської школи», що

про нього мені вже йшлося; зауважу тільки, що у роки приснопам’ятного

«застою» цинічна професура Київського політехнічного інституту, яка обс?

луговувала радянський ВПК, а тому не мала жодних ілюзій щодо реальної

могутності «всепереможних ідей марксизму?ленінізму», з ностальґією зга?

дувала його лекції з філософії — як єдиного з?поміж київських гуманітаріїв,

який мав клепку у голові і пояснив їм щось суттєве про світ, в якому вони

живуть, і про них самих.

Володимир Шинкарук — людина, яка у зрілі роки не пропускала нагоди,

аби виголосити усну чи друковану оду на честь «геніальних» творів Л.Бреж?

нєва «Мала земля» та «Відродження» — і водночас вставляла в цю оду черго?

вий неомарксистський крученик, скажімо, щодо вільної реалізації кожним

потреби у будь?якій ним жаданій («сродній», як казав Григорій Сковорода)
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діяльності, без будь?якого зовнішнього контролю та примусу. Шинкарук,

який свій розділ у колективній монографії «Філософсько?соціологічні проб?

леми сучасної науково?технічної революції», виданої у Києві 1976 року

(українською мовою, між іншим), назвав так: «Науково?технічна револю?

ція — переворот у продуктивних силах суспільства». А кожен обізнаний з

текстами Маркса добре знає, що переворот у продуктивних силах обов’яз?

ково тягне за собою переворот у виробничих відносинах та у політичній

надбудові, тобто соціальну революцію. Тож ця революція мала стати наслід?

ком НТР не лише на Заході, а й у СРСР. Шинкарук відповідно до автентич?

ного марксизму до останніх своїх днів орієнтувався на людиноцентричне

постіндустріальне суспільство, де у виробництві діє вже не сама людина, а

перетворені і «загнуздані» нею природні сили.

І ще одне зауваження: діалектик?матеріаліст Володимир Шинкарук

насправді був ідеалістом вищого ґатунку — в тому розумінні, що в центрі

його філософування завжди були вищі духовні здатності людини, її ідеали,

сподівання, мрії. Світ не ворожий людині, це її світ, тільки треба зняти за?

пони, створені як самою людиною, так і обставинами, — ось яким було йо?

го кредо. До останніх днів, коли вже в незалежній Україні він писав про

потребу вимірювати розвиток суспільства не економікою, а моральністю.

Віталій Табачковскьй, дослідження яким феномена практики довело

його гранично непростий характер і який принципово не вдавався до ре?

дукції у бік матеріального виробництва чи революційної діяльності; прак?

тика у нього поставала як творення людини з усією гамою її внутрішніх та

зовнішніх протиріч. Наприкінці 1980?х років саме Табачковський здійснив

подальшу трансформацію світоглядної проблематики — тепер уже у бік

постмарксистської філософської антропології в її класичних, а потім і пост?

класичних формах.

Валерій Босенко, котрий намагався в останній третині ХХ століття

поєднати тотально?критичну діалектику розвитку з автентичними Марксо?

вими ідеологемами середини ХІХ століття і при цьому вчив не так «техно?

логії мислення», як викликав нестримну жадобу грамотно опонувати його

монологам. Діалектика була для Босенка альфою й омегою власних кон?

цепцій, і до неї долучався щирий антиміщанський й антибуржуазний пафос,

характерний для багатьох західних неомарксистів; у його виконанні філо?

софія (всупереч волі самого Босенка) перетворювалася на різновид словес?

ного мистецтва, що не надавалося до повторення іншими і водночас сприй?

малося багатьма колеґами як сакраментальна «вульґарно?комуністична»

версія марксизму.

Нарешті, не філософ, а психолог «високого» концептуального рівня,

історик світової психологічної та творець власної психологічної школи —

психології вчинку — Володимир Роменець. У найскладніші часи він зміг
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домогтися публікації своєї багатотомної «Історії психології» українською

мовою, створюючи тим самим неабиякий категорійно?поняттєвий апарат

для майбутніх дослідників. Вчинок для нього поєднував предметну дію з ру?

хом людини у соціальному просторі, а головне — з моральною насиченістю

та мотивацією цієї дії. Маючи у своїх початках Марксові ідеї людинофор?

муючої практики, психологія вчинку виросла в ориґінальну та цілісну

концепцію.

Впадає в очі те, що у межах цього комплексу філософських пошуків не

йшлося про віднайдення однієї наперед заданої істини; радше можна вести

мову про намагання побудувати певну систему істин, людино? і культуро?

сумірних. А це вже ревізіонізм із погляду марксистсько?ленінської орто?

доксії. І ще одне свідчення неомарксистського і ревізіоністського характе?

ру текстів згаданих (і цілого шерегу незгаданих) представників «Київської

філософської школи». Річ у тому, що ці тексти ніяк не могли бути викорис?

тані у стандартному вишівському курсі марксистсько?ленінської філосо?

фії , який базувався на відомому підручнику під редакцією академіка Кон?

стантинова. У тому курсі й тем, що корелювали з розробками київських

філософів та психологів, майже не було, а якщо й були, то згадані тексти

просто?таки виламувалися за межі офіційних ідеологем.

Нарешті, останній, четвертий етап — «перебудова». Вона не призвела

до появи якихось фундаментальних досліджень, ба навіть значних публіцис?

тичних текстів, виконаних у річищі неомарксизму. Винятки — брошури

Ігоря Бичка «Від сталінізму до гуманізму» та Оксани Забужко «Дві культу?

ри» та стаття Івана Дзюби «Чи усвідомлюємо національну культуру як

цілісність?». Перший текст є певною мірою квінтесенцією сприйняття проб?

лем гуманізму, демократії, соціальних трансформацій, свободи та інтелек?

туальної відповідальності у межах того різновиду неомарксизму, який нази?

вають «автентичним марксизмом», — проблема, мовляв, полягає передусім

у тому, щоб «зняти з цінностей та ідеалів соціалізму їржу бюрократизму,

очистити від усього нелюдського, чим намагалися їх підмінити» [Бичко,

1999: с. 45]. А істинність самих цінностей та ідеалів у межах такого роз?

мислу вважали самоочевидною.

Втім, тут варто згадати й друге видання монографії Віктора Коваля,

присвяченої генезі нацистського тоталітаризму [Коваль, 1989]. Якщо у пер?

шому виданні, яке з’явилося на початку 1980?х, паралелі між нацизмом та

більшовизмом радше вгадувалися, ніж прочитувалися, то у другому ви?

данні автор уже міг дозволити собі прямим текстом вести мову про

подібність гітлеризму та сталінізму, про соціокультурні та світоглядні

підвалини виникнення та ствердження тоталітарних рухів, про роль тих чи

тих філософських учень у формуванні ідеології тоталітаризму. Іншими

словами, йдеться не про суто історіографічне дослідження, а про обсягову
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теоретико?концептуальну монографію з філософськими та соціологічними

екскурсами, виконану з позицій «гуманістичного марксизму».

Подальший розвиток українського неомарксизму виходить за межі ра?

дянського періоду. Зазначу тільки, що в межах власне філософії цей твор?

чий напрямок (у поліфонії репрезентованих у ньому дискурсів) став мало

популярним, натомість у періодичній пресі можна надибати чимало поси?

лань на Маркса, але це або категоричне (і безграмотне) заперечення, або не

менш категорична (і не менш безграмотна) апологетика. А тим часом спро?

би знайти значущу відповідь на ті «інтелектуальні ребуси», які свого часу

сформулював Карл Маркс, і надбання критичної думки, випрацювані у

1960 — 1980?х роках, залишаються невикористаними, ба майже невідоми?

ми загалу.
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