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Видатна особистість, відходячи в історію, продовжує

жити своїм особливим життям. Віддаляючися від

сучасності, вона не зникає за обрієм, а вивищуєть?

ся над ним, реально взаємодіє з науковою спільно?

тою, справляючи практичний вплив на процеси, в

яких була задіяна. 

Звертаючися до особистості Павла Васильо?

вича Копніна, розмірковуючи про його життя,

осмислюючи його наукову діяльність в історичній

ретроспективі, починаєш по?справжньому розумі?

ти його місце у науці: ким він був для своїх сучас?

ників і ким залишився для наступних генерацій фі?

лософів. Мені б хотілося відтворити образ Копніна

як непересічної особистості, як значного дослід?

ника та як далекоглядного організатора. 

Доволі обсягова наукова література стосується

переважно наукової творчості П. Копніна — ори?

ґінальності постановки та розв’язання актуальних

філософських проблем, місця його ідей в істори?

ко?філософському процесі. Значно менше пишуть

про нього як про вченого?організатора. Але ж те,

що Павло Васильович у цій своїй іпостасі зробив

для розвитку філософської науки, є не менш зна?

чущим, ніж його дослідження. До того ж багато які

аспекти його наукової діяльності важко зрозуміти

та пояснити без звертання до особистісних якос?

тей вченого як організатора науки. 
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Слід зазначити, що втілення в одній особі талантів дослідника та нау?

кового менеджера — доволі рідкісне явище. А у творчості Копніна щасли?

во поєднувалися дослідницьке та організаторське обдарування, які яскраво

виявилися за десятиріччя його перебування в Україні, де він працював у

низці київських наукових центрів. 

Передусім слід сказати, що Копнін був природженим генератором

нових наукових ідей. Маючи загострене почуття проблемної ситуації та не?

абияке вміння вибирати правильний напрямок наукового пошуку, він у

непростій та неоднозначній ідеологічній обстановці в республіці усвідо?

мив, у чому полягають завдання розвитку філософської науки у «післякуль?

товий» період. Вчений запропонував низку конкретних ідей та гіпотез, но?

вих наукових напрямків, які наприкінці 1950?х — на початку 1960?х років

поряд з іншими проґресивними тенденціями активізували філософське жит?

тя в Україні й радикально вплинули на умонастрої українських не тільки

філософів, але й інших представників наукової інтеліґенції. 

Павлові Васильовичу були притаманні практичний склад розуму та

здатність сміливо приймати не завжди прості рішення, зокрема стосовно

інституційних змін — перетворення існуючих та формування нових лабо?

раторій, кафедр, відділів. 

Копніна вирізняло неабияке вміння розбиратися в людях, безпомил?

ково вгадувати в них важливі (з точки зору позитивного або неґативного

суспільного резонансу, наукової та організаційної результативності, нарешті,

наукової кар’єри) риси характеру. Особливо це стосувалося наукової мо?

лоді. Його кадрові рішення та призначення були часом дуже несподівани?

ми, але, як виявлялося згодом, по суті правильними. 

Йому взагалі було притаманне вміння своєчасно, швидко, рішуче й

водночас обдумано ухвалювати потрібні важливі рішення. Свою особливу

методу прийняття таких рішень Павло Васильович навіть сформулював у

жартівливому вигляді: а) поспішай повільно, тобто якщо у складній ситуа?

ції не знаєш, яке з можливих рішень буде правильним, не приймай ніяко?

го, дай змогу подіям розвиватися своїм природним шляхом, і вони самі

підкажуть правильне рішення; б) на все дивися з оптимізмом, оскільки не

може бути так, щоб не було ніяк, завжди воно якось та буде; в) не тіш себе

надією — люди завжди як люди, отже, беручи співробітника на роботу, по?

думай, чи можна буде його звільнити; якщо ні, то доброго працівника з ньо?

го не буде. У своїй серйозній частині метода передбачала обов’язкове обго?

ворення рішень принципового характеру. Такі обговорення відбувалися

також у своєрідній копнінській манері: свою пропозицію Павло Васильович

надавав можливість обстоювати співбесідникові, на думку якого зважав, а

сам займав позицію опонента. Якщо обстоювач виявлявся не в змозі спро?

стувати арґументи опонента, то пропозицію відхиляли. 

Петро ЙОЛОН

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



Непересічні менеджерські якості, різнобічні наукові інтереси та творчі

досягнення у поєднанні з глибоким розумінням проблем розвитку україн?

ської філософської думки за переломних 1960?х зробили Копніна знако?

вою постаттю у філософському житті республіки. З його іменем пов’язане

створення наукового, організаційного та інституційного фундаменту твор?

чого розвитку української філософської думки у наступні десятиріччя. Він

був одним з тих, хто зробив необоротними нові процеси у багатьох галузях

філософського знання. Творчий доробок та науково?організаційна практи?

ка П. Копніна становлять багатий матеріал для з’ясування того, що являла

собою радянська філософія як феномен та за яких умов і в яких напрямках

відбувалася її еволюція. 

Для самого Павла Васильовича робота в Україні стала найпліднішим

періодом в його науковій діяльності: саме тоді визріли та втілилися його

найважливіші логіко?методологічні ідеї, були написані та опубліковані

найзначніші наукові праці. За його ініціативою формувалися нові напрям?

ки філософських досліджень та зміцнювалася їхня організаційна база, не

без його безпосереднього впливу та благословіння увійшла до життя нова

генерація філософів, здатна порушувати та розв’язувати сучасні проблеми

на світовому рівні. Все це створювало міцний ґрунт і для його впливу на

філософські процеси, що відбувалися не тільки в республіці, але й у Радян?

ському Союзі загалом, і для впевненого виходу на міжнародну арену. Цей

період відрізняється особливими рисами, що дає змогу виосібнити його в

окремішній — український — етап у науковій біографії Копніна, що тривав

з 1958 до 1968 року. 

Розпочався український період з роботи Копніна у Київському полі?

технічному інституті. Восени 1958 року Копнін полишає роботу завідувача

сектором діалектичного матеріалізму Інституту філософії АН СРСР і, пе?

реїхавши до Києва, очолює кафедру філософії в Київському політехнічно?

му інституті. 

Причина переїзду на перший погляд була прозаїчною — квартирне

питання. Насправді це була протестна реакція, якщо ваша ласка, демарш

проти свавілля академічної бюрократії, яка, порушивши перед ним свої

зобов’язання та встановлений порядок розподілу та надання житла, зне?

важливо поставилася до квартирних потреб вченого. Виділена для Коп?

ніна квартира раптом у позачерговому порядку була надана водію одного

з віце?президентів АН СРСР. За словами Павла Васильовича, він розцінив

такі управлінські дії як посягання на його людську гідність і у відповідь за?

явив, що не знаходить можливим і не бажає працювати у науковій ор?

ганізації, в якій вченого цінують нижче чиновничого водія. Цей епізод мо?

же видатися незначним, таким, що не заслуговує на згадку. Проте він

вартий того, щоб звернути на нього увагу, оскільки яскраво ілюструє риси
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характеру, які дають ключ до розуміння та пояснення багатьох вчинків та

дій Павла Васильовича. 

Робота у Київському політехнічному інституті тривала близько трьох

місяців, але й за цей короткий термін вчений зумів стати значною постат?

тю у філософському житті Києва. Передусім його лекції, які викладалися

чіткою, простою і доступною мовою, відрізнялися полемічністю і разом з

тим гумором, привернули увагу студентів і зробили його популярним ви?

кладачем, лекції якого відвідували студенти з паралельних потоків. Він

швидко вніс помітне пожвавлення у наукову та педагогічну роботу кафед?

ри, налагодив тісні професійні контакти з філософами інших київських

вузів, поступово стаючи лідером їхнього співтовариства. 

На тлі стаґнації філософії, яка переважала тоді в Україні, Копнін не міг не

звернути на себе увагу творчо мислячих людей з київської спільноти філо?

софів та тих вузівських керівників, які були занепокоєні станом філософської

освіти в республіці. Її догматизм та ортодоксальність, аж ніяк не зжиті попри

«хрущовську відлигу», викликали особливе неприйняття з боку вчених, які

працювали у галузі конкретних наук, викладачів та студентів природничонау?

кових факультетів. Проти начотництва та примітивізму в лекціях, якими

відрізнялася певна частина професури, протестували й студенти?філософи. 

У ті часи Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка був

єдиним вищим навчальним закладом в Україні, який готував фахівців з ба?

зовою освітою у галузі філософії. Проте в середині 1950?х років філософсь?

кий факультет як самостійний навчальний підрозділ університету було

скасовано й низведено до статусу відділення історичного факультету. Вик?

ладання філософських дисциплін значно скоротили, а замість них увели

курси лекцій з історії та журналістики. У підсумку стало незрозуміло, яких

фахівців готує відділення: чи то істориків, чи журналістів, чи все ж таки

філософів. До того ж ключові позиції у відділенні займала професура орто?

доксального штибу, вихована на одіозних творах «фундаторів» та їхніх

епігонів. Позиції ж молоді, по?новому мислячої й по?новому розуміючої

сутність та предмет філософії, були дуже слабкими й не могли справити

істотного впливу на якість освіти у цій галузі загалом. 

Прихід наприкінці 1958 року Копніна в Київський університет на по?

саду завідувача кафедри діалектичного та історичного матеріалізму потяг за

собою кардинальні зміни і в навчальному процесі, і в науковій роботі. 

Очолювана ним кафедра отримала статус опорної в університеті, що

дало Копніну змогу безпосередньо впливати на роботу всіх філософських

кафедр, на їхній навчальний процес і стати неформальним лідером і фак?

тичним керівником філософського відділення університету. Завдяки його

зусиллям удалося розширити та покращити філософські навчальні плани,

перерозподілити курси лекцій на користь талановитих та перспективних
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викладачів. Стало значно більше аспірантів з провідних філософських спе?

ціальностей. Не зайвим буде зауважити, що при вирішенні кадрових питань

першорядне значення мали для нього не формальні ідеологічні характе?

ристики, а професійні якості співробітників. 

Наукова робота на всіх кафедрах помітно активізувалася. Зароджува?

лися нові напрямки досліджень. Зокрема, за ініціативою Павла Васильови?

ча була створена лабораторія конкретно?соціологічних досліджень. Вийшла

друком низка ґрунтовних новаторських публікацій, зріс престиж універси?

тетських філософів. Будучи членом редколегії журналу «Философские на?

уки», а потім — «Вопросы философии», Копнін сприяв просуванню кра?

щих українських авторів на всесоюзний рівень. 

Особливе місце Копнін відводив публічним дискусіям з гострих проб?

лем філософської науки — ініціював наукові конференції, симпозіуми, на?

ради, семінари, організовував обговорення на вчених радах та засіданнях

кафедр. Так, 1960 року він став ініціатором та одним з організаторів I Все?

союзної наради з проблем логіки та методології науки у Томську, учасника?

ми якої були кілька українських філософів. Виняткове значення для розвит?

ку української філософської думки мала міжвузівська наукова конференція

«Діалектичний матеріалізм — філософська основа сучасної науки», яка від?

булася в Києві у січні 1962 року. За складом учасників вона фактично була

загальносоюзною — на ній були присутніми представники Москви, Ленін?

града, інших наукових центрів Радянського Союзу. 

У науковій біографії Копніна вона стала знаменною віхою. Саме на цій

конференції у доповіді з проблем світогляду та філософського методу, у

виступах під час численних дискусій він подав своє концептуальне бачен?

ня першочергових завдань розвитку філософської науки, у головних рисах

сформулював цілісну програму раціоналістичного переосмислення змісту

та методологічних функцій діалектичного матеріалізму та марксистської

філософії загалом. 

Ця програма передбачала раціоналістичне переосмислення предмета

марксистської філософії з урахуванням його історичного розвитку та потреб

сучасного стану науки та суспільства, визначення специфіки філософсько?

го знання та його місця в культурі. У ній висувалося завдання по?новому

осмислити весь категорійний устрій матеріалістичної діалектики на ґрунті

новітніх досягнень природознавства та суспільних наук, збагатити зміст

філософських категорій, визначити їхні справжні методологічні та логічні

функції у процесі наукового дослідження. Йшлося у програмі й про необ?

хідність розширення системи категорій матеріалістичної діалектики за ра?

хунок відновлення в її структурі невиправдано виключених, але історично

вироблених та логічно обґрунтованих філософських категорій, а також

уведення нових концептуальних засобів, які в єдиній системі з класични?
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ми відображали б сучасні форми пізнання дійсності. У новій марксистській

методології належало подолати протиставлення діалектики та формальної

логіки. Одним з найважливіших завдань було названо необхідність вико?

ристати досвід розвитку західної філософії у частині постановки та розв’я?

зання гострих проблем сучасності. 

Багато які з перелічених завдань були не тільки поставлені Копніним,

але й розроблені в його фундаментальних наукових працях українського

періоду [Копнин , 1961; 1962; 1963; 1966; 1968]. Якщо говорити загалом, то,

спираючись на новітні досягнення природничонаукових дисциплін, у

першу чергу теоретичної фізики, кібернетики, теорії інформації та моде?

лювання інтелекту, формальної логіки, він обґрунтував власну концепцію

матеріалістичної діалектики як логіки наукового пізнання, з позицій якої

проаналізував логічні засади сучасної науки. 

Слід зазначити, що раціоналістичне переосмислення філософської проб?

лематики та методології пізнання аж ніяк не було спокійним, плавним

процесом, який знаходив усезагальне розуміння та підтримку. В Україні, як

і в Радянському Союзі загалом, процеси лібералізації філософського життя

та філософського вільнодумства супроводжувала гостра ідеологічна бороть?

ба. Частина українських філософів догматичного штибу рішуче виступала

проти будь?яких філософських новацій, особливо проти розширення про?

блемного поля вітчизняної філософії шляхом звертання до проблематики,

опрацьованої сучасною зарубіжною філософською думкою. При цьому у

своїх нападках вони активно використовували арсенал засобів, успадкова?

них від часів культу особи. 

На вже згаданій Міжвузівській науковій конференції це виявилося

повною мірою, особливо на заключному засіданні, коли на обговорення

була винесена монографія Копніна «Діалектика як логіка». Результати цьо?

го дослідження мислячі філософи оцінили належним чином. Наприклад,

знаний вже тоді український вчений В. Шинкарук зазначив, що хоча у ца?

рині філософії якось не заведено говорити про наукові відкриття, проте са?

ме так слід назвати розробку вченим проблеми теоретичного та введення в

обіг логіко?методологічного дослідження такого істотного об’єкта та відпо?

відного йому концепту, як наукова теорія. Ідейні ж супротивники Копніна

виступили із запеклими нападками, звинувачуючи автора книги в анти?

марксизмі, ідеалізмі, метафізиці, ревізіонізмі. У відповідь Павло Васильо?

вич проявив неабиякі холоднокровність та терпіння, вислуховуючи їхні

тиради мовчки, немовби надаючи слухачам самим розібратися в суті проб?

леми й зробити свої висновки, іноді кидаючи короткі іронічні репліки, що

викликали «сміх у залі» та розгубленість нападників. 

На той час навколо Павла Васильовича утворилася група універси?

тетських самодостатніх філософів різних спеціальностей, які стали опер?
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тям вченого при реалізації його починань і водночас самі могли розрахову?

вати на його підтримку: доценти В. Босенко та М. Злотіна, які розробляли

проблеми матеріалістичної діалектики; доцент В. Шинкарук, який дослі?

джував класичну німецьку філософію та проблеми взаємозв’язку діалекти?

ки, логіки та теорії пізнання; доцент К. Ткаченко, який працював у галузі

історичного матеріалізму; доцент А. Петрусенко, який займався філософ?

ськими питаннями сучасного природознавства; доцент В. Дмитриченко,

який вивчав античну та вітчизняну історію філософії; доцент В. Павлов,

який досліджував формальну логіку та філософські питання математичної

логіки; доцент В. Кудін, який спеціалізувався у галузі естетики та філософії

мистецтва, та ін. Вони склали ядро науково?педагогічного колективу й у

подальшому перебрали на себе головні турботи щодо розвитку базової

філософської освіти в республіці, піднесення престижу вузівської філософ?

ської науки. Слід осібно виокремити поважну роль Володимира Іларіоно?

вича Шинкарука, доктора філософських наук, професора, майбутнього

академіка АН УРСР та члена?кореспондента АН СРСР, відтак Російської

АН, стартові можливості якого були закладені саме у цей період. 

У цей час неминуче постало питання про відновлення у навчальній

структурі університету повноцінного філософського факультету. І це справ?

ді відбулося, щоправда, вже у той час, коли Копніна було призначено ди?

ректором Інституту філософії АН УРСР. А першим деканом відновленого

факультету філософії університету став Володимир Шинкарук. 

Щоб краще оцінити роль, яку відіграв Копнін у долі Інституту філо?

софії АН УРСР, треба згадати, яким цей інститут був у ті далекі роки. У

другій половині 1950?х років він являв собою дуже суперечливе утворення.

З одного боку, виросла плеяда енергійних обдарованих філософів молод?

шої та середньої генерації, які вільно орієнтувалися у тенденціях розвитку

західної та вітчизняної філософії того часу, професійно займалися науково?

дослідницькою роботою й вимагали змін у діяльності інституту. З іншого

боку, ключові науково?організаційні позиції там займали співробітники,

які на чолі з директором, членом?кореспондентом АН УРСР Д. Остряни?

ном продовжували дивитися на філософію як на додаток до партійної іде?

ології, а на Інститут філософії — як на ідеологічний заклад. Левову частку

у науково?дослідницьких планах того періоду та у публікаціях співробітників

займала кон’юнктурна тематика, та й цю роботу не доводили до кінця —

партійні настанови та ідеологічні кампанії швидко змінювали одне одного,

а в унісон з ними так само швидко змінювалися тематичні та видавничі

плани. В Інституті склалася ненормальна морально?психологічна обста?

новка. Затяжний безкомпромісний конфлікт між здоровою частиною

колективу та «відстійним» керівництвом досяг свого апогею на початку

1960?х років і був розв’язаний у нечуваний досі спосіб: колектив відрядив
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делегацію у ЦК Компартії України з вимогою замінити директора, який

втратив авторитет. Неймовірно, але високий партійний орган, який завжди

знав сам, що треба робити, прислухався до думки наукового колективу, й у

грудні 1962 року директором Інституту філософії АН УРСР став Павло Ва?

сильович Копнін. 

Прийнявши важку спадщину, він чудово розумів, що створити нормаль?

ну атмосферу для творчої роботи можна лише здійснивши радикальні струк?

турні перетворення та кадрові переміщення. Новий директор скасував або

реорганізував малопродуктивні наукові підрозділи, надавши їм нової нау?

кової спрямованості, та створив нові; була впроваджена нова дослідниць?

ка тематика. 

Павло Васильович розпочав з того, що скасував відділи діалектичного

та історичного матеріалізму, офіційно мотивуючи своє рішення тим, що

діалектичний та історичний матеріалзм є навчальними дисциплінами, то?

му розвивати їх — завдання вузівських філософів. Насправді їх скасування

дало новому директорові змогу зменшити питому вагу кон’юнктурної тема?

тики у наукових планах, розв’язати кадрові питання, вивільнити фінансові

та штатні ресурси й спрямувати їх на зміцнення інших, повноцінних, а го?

ловне — нових дослідницьких напрямків. Це було нелегке рішення, прий?

няття якого за тих умов вимагало чимало мужності. Щоб якось урівнова?

жити ситуацію, Копнін створив відділ філософських питань будівництва

комунізму. Це мудре рішення стало пречудовим контрарґументом проти

ідеологічних нападок і дало можливість працевлаштувати тих наукових

співробітників, які спеціалізувалися на суспільно?політичній проблема?

тиці. Павлу Васильовичу вдалося швидко відновити нормальний моральніс?

но?психологічний клімат у колективі, що, безперечно, є його однією з

найбільших заслуг. У підсумку в колективі виробився свого роду імунітет

проти будь?якого роду інтриґ, який забезпечив здорову робочу атмосферу

на наступні роки. 

У царині наукової діяльності головна заслуга Копніна полягає в тому,

що він активізував творчу роботу в усіх наукових підрозділах, укріпивши їх

перспективною молоддю, і став фундатором нових науково?дослідницьких

напрямків. Три найважливіших із них — логіка та методологія науки, істо?

рія української філософії та соціальні дослідження. 

1963 року було створено відділ логіки наукового пізнання, який очолив

сам Копнін 1. Його науковими співробітниками стали як ті, хто й раніше

працював в Інституті, так і нові фахівці, пізніше відомі вчені — М. Попо?
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вич, С. Кримський, Є. Лєдников, В. Косолапов, А. Артюх та інші 2. З від?

ділом логіки наукового пізнання у тісному зв’язку почав працювати відділ

філософських питань природознавства, який докорінно змінив свою проб?

лематику. Ядро відділу утворили відомі філософи: П. Дишлевий (завідувач

відділу), М. Вільницький, Н. Депенчук. 

Перед новим відділом стояло завдання: спираючись на новітні досяг?

нення у галузі природничих та соціальних наук, використовуючи методо?

логічний потенціал матеріалістичної діалектики та формальної логіки, яка

тоді бурхливо розвивалася, здійснити конструктивний аналіз новітніх тен?

денцій та особливостей розвитку наукового мислення, науки загалом та її

логічних засад; виробити відповідний концептуальний апарат і створити

продуктивну категорійну схему, яка відображала б реальний процес пізнан?

ня дійсності; реконструювати процес наукового пошуку через діалектику

послідовно змінюваних його логічних форм; збагативши зміст категорій ма?

теріалістичної діалектики на підставі осмислення кардинальних зрушень у

науковій та суспільній практиці, розкрити їхні нові методологічні та логічні

можливості, пізнавальні функції. 

За шириною розмаху та глибиною постановки філософських проблем

це була ґрандіозна програма, розрахована на багато років. Її виконання пе?

ревищувало можливості навіть добре укомплектованих професіоналами ін?

ститутських наукових підрозділів. Тому до здійснення конкретних науко?

водослідницьких проектів, сформульованих у рамках програми, П. Копнін

залучав кращих виконавців з?поміж вузівських філософів, а також знаних

вчених?природознавців, які виявляли інтерес до логіко?методологічної проб?

лематики. 

Першим науково?дослідницьким проектом такого роду стала підготов?

ка та видання фундаментальної наукової праці [Проблемы мышления,

1964], в якій зусиллями філософів та природодослідників був здійснений

систематичний аналіз наукового мислення, його сутності, форм прояву у

пізнанні та способів функціювання на тому рівні розвитку науки, який

постав на середину XX сторіччя. Було визначене місце наукового мислення

у загальній характеристиці пізнавального процесу, вивчено механізми його

розвитку, форми та головні різновиди, розкрито функції філософських ка?

тегорій як засобів систематизації наукових знань. Автори подали ориґі?

нальну концепцію взаємозв’язку мислення та мови, ролі функції мовлення
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у становленні абстрактного мислення, його вивчення через аналіз мовних

систем. Значне місце було відведене характеристиці методів наукового

мислення, їхній своєрідності на теоретичній та експериментальній фазах

наукового дослідження. У книзі було запропоновано розв’язання дуже

актуальної для того часу проблеми так званого «машинного мислення»,

яка виникла у зв’язку із завданням моделювання розумових процесів та

створення штучного інтелекту. Розвинені у книзі концепції для того часу

відрізнялися новизною й справили чималий вплив на розвиток логіко?ме?

тодологічної думки. 

Наступним задумом став науково?дослідницький проект, який запо?

чаткував окремий науковий напрямок у галузі логіки та методології науки,

зорієнтований на ліберальну раціоналістичну традицію. Метою цього про?

екту було створення та обґрунтування концепції наукового дослідження як

конкретного пізнавального процесу, що реально здійснюється. У підго?

тованій та виданій фундаментальній праці [Логика научного исследования,

1965] засобами формального та концептуального аналізу була досягнута ре?

конструкція наукового дослідження як логічно послідовного процесу, прос?

тежено рух пізнавального акту від генези проблеми та формування емпі?

ричної, фактологічної бази через різні щаблі абстракції до вищих рівнів

синтезу та структуризації знань. У зв’язку з цим були піддані ретельному

вивченню категорійні структури, які адекватно подають процес руху до істи?

ни: наукова проблема, науковий факт, абстракція, теоретична система, нау?

кова теорія та межі її розвитку, система теорій та логічні принципи перехо?

ду від однієї теорії до іншої, наукова картина світу та світогляд. При цьому

було продуктивно використано евристичний потенціал раціоналістично пе?

реосмисленої діалектики. Ця праця стала помітним явищем у вітчизняній

філософії, спричинила великий науковий резонанс, отримала позитивні

відгуки у вітчизняній та західній пресі й була перевидана за кордоном. 

Звичайно, з позицій сьогодення розвинені концепції наукового мислен?

ня та логіки наукового дослідження потребують багатьох уточнень, але

головні їхні ідеї не втратили свого значення. Проте для того часу в україн?

ському філософському середовищі, та й у радянському загалом, запропоно?

вані концепції були, безперечно, новаторськими й справили істотний вплив

на розвиток досліджень у галузі логіки, методології та філософії науки. Роз?

робки у цій царині стали популярними серед українських філософів, у ре?

зультаті було опубліковано чимало статей, вийшли друком солідні моно?

графічні видання, було захищено кандидатські та докторські дисертації.

Успішно працювали самостійні групи логіків та фахівців у галузі філо?

софських питань природознавства: в Одесі — А. Уйомов та В. Костюк, у

Харкові — Ю. Бухалов, у Черкасах — І. Васильєв, у Донецьку — В. Мельни?

ков, у Львові — М. Верников, в Ужгороді — Ю. Ломсадзе та ін. До логіко?
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методологічної проблематики виявили непідробний інтерес чимало вчених

з академічних інститутів природничонаукового профілю, серед них всесвіт?

ньо відомі В. Глушков, М. Амосов, А. Ахієзер, С. Гершензон, Р. Чаговець. 

Склалася практика спільних з Інститутом філософії методологічних

семінарів. Зокрема, відділ логіки наукового пізнання проводив постійні

методологічні семінари з Інститутом кібернетики АН УРСР. Стали прави?

лом спільні розробки та видання спільних наукових праць. Влаштовували

загальні теоретичні конференції, симпозіуми. Найважливішими з них, про?

веденими за ініціативою та під керівництвом П. Копніна, були I Всесоюз?

ний симпозіум з філософських питань стосунку теорії тяжіння Айнштайна

до релятивістської космології (Київ, 1964) [Философские проблемы тяго?

тения, 1964], Всесоюзний симпозіум з гносеологічних проблем теорії вимі?

рювань у фізиці (Ужгород, 1964), IV Всесоюзний симпозіум з логіки та

методології науки (Київ, 1965) [Логика и методология науки, 1967]. На

представницьких філософських форумах обговорювали міждисциплінарну

логіко?методологічну проблематику, яка викликала всезагальний інтерес.

В середині 1960?х років це набуло форми академічного логіко?методологіч?

ного руху, рушієм якого був П. Копнін та його найближчі однодумці. Рух

об’єднував вчених у галузі філософії, основ математики і кібернетики, тео?

ретичної фізики, філософської і математичної логіки, біології, психології,

структурної лінгвістики, нетрадиційної культурології. 

У післякопнінський період подальший розвиток досліджень у галузі

логіки і методології науки в Інституті й республіці загалом тісно пов’яза?

ний з науковою та науково?організаційною діяльністю М. Поповича та

С. Кримського. 

П. Копнін відіграв велику роль і в істотному зрушенні у характері та

спрямованості досліджень історії української філософської та суспільно?

політичної думки. Наприкінці 1950?х — на початку 1960?х років у цій галузі

знання окреслився корінний поворот. У попередній період зусилля укра?

їнських істориків філософії переважно були спрямовані на висвітлення

суспільно?політичних поглядів окремих представників української культу?

ри, які були носіями так званої революційно?демократичної ідеології. Ці роз?

робки спиралися, як правило, на публічні літературні джерела. Проте коли

визріла потреба у систематичному висвітленні історико?філософського та

культурного процесів в Україні в усій їхній різноманітності від стародавніх

часів до наших днів, українські історики філософії та культурологи зайня?

лися пошуковою роботою в архівах Києва, Львова, Москви, Ленінграда,

польських міст тощо. У результаті були розкриті унікальні культурні явища,

які свого часу відіграли неоціненну роль у творенні не тільки української

культури, але й культур інших слов’янських народів. Першим з них стала

Києво?Могилянська академія, діяльність якої охоплювала великий істо?
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ричний період, майже два сторіччя (1632—1817). Вона була першим вищим

навчальним закладом європейського типу, який формував українську цер?

ковну та світську еліту. У ній зосередився тодішній світ науки та мистецтва

України. Тут працювали видатні діячі науки та культури Феофан Прокопович,

Іннокентій Гізель, Стефан Яворський, Мануйло Козачинський, Варлаам

Ясинський, Георгій Кониський, Сільвестр Кулябка та інші, які залишили

багатющу невивчену рукописну спадщину. Проте опанування її просувало?

ся вкрай незадовільно. Воно пояснювалось не відсутністю уваги філософів

та культурологів, а «неприступністю самої теми»: твори були написані не?

класичною латиною; не було ні інституційної, ні фінансової, ні організацій?

ної підтримки; існували реальні ризики звинувачень у «милуванні старови?

ною» і «українському буржуазному націоналізмі». 

Павло Копнін, чудово розуміючи значення філософських традицій у

формуванні інтелектуальної культури та духовному розвиткові суспільства,

без жодних вагань підтримав інститутських істориків філософії. За його

ініціативою наукові співробітники Інституту філософії на чолі з В. Нічик та

В. Євдокименком розробили програму, яка передбачала переклад, наукову

обробку та видання філософських праць професорів Києво?Могилянської

академії, аналіз суспільно значущих ідей, виявлення їхніх коренів в євро?

пейській філософії та впливу на розвиток культури українського та інших

слов’янських народів. 

Але він також чудово розумів, що без певного ідеологічного прикриття

успішне виконання накресленої програми буде неможливим. Тому з прита?

манною П. Копніну завбачливістю була підготовлена і опублікована в ав?

торитетному виданні «Літературна Україна» (1967, 31 березня) спеціальна

ідеологічно витримана стаття «Біля першоджерел філософської думки», ав?

торів якої П. Копніна, доцента Київського педінституту І. Табачникова,

В. Євдокименка важко було запідозрити у прихильності до українського

буржуазного націоналізму. В статті історія української філософської думки

подавалася як «вистраждані й сформовані в боротьбі демократичні та рево?

люційні традиції народу, його завоювання в галузі матеріальної та духовної

культури, що ввійшли необхідним елементом у його сьогодення як не?

обхідна основа подальшого поступу». Філософська та культурна спадщина

Києво?Могилянської академії оцінюється як «величезні духовні скарби».

В ній вбачався яскравий відбиток «антикріпосницької та національно?виз?

вольної боротьби українського народу», утвердження «ідеї української

державності й українсько?російського єднання». Проблема освяченості

догматами православ’я ідеалів культурної спадщини Києво?Могилянської

академії знімалася посиланням на відкриту Енґельсом закономірність про

неминучість релігійної забарвленості соціальних та національно?визвольних

рухів епохи середньовіччя. Розставивши таким чином класові, інтерна?
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ціоналістські та атеїстичні акценти, можна було розраховувати на ідео?

логічну реабілітацію «неприступної» тематики і недостатнє дослідження

філософської спадщини розцінити як «досить відчутну заборгованість на?

ших вчених перед наукою». 

Далекоглядним рішенням П. Копніна було призначення Валерії Нічик

керівником наукового вивченням філософської спадщини — науковця,

здавалося, мало причетного до цієї справи, бо спеціалізованого в галузі філо?

софських питань природознавства, що досліджує проблеми причинності.

Майбутнє показало його цілковиту правильність. В. Нічик організувала

навколо себе групу інститутських та позаінститутських вчених, які зробили

в науку внесок першорядного значення. Свідченням того, наскільки

раціонально була спрямована, продумана та вибудована ця робота, є

успішне видання у наступні роки багатьох ориґінальних праць києво?моги?

лянських мислителів [зокрема: Прокопович, 1979; 1980; 1981] та науково?

дослідних праць в цій царині [зокрема: Ничик, 1977; 1978] 3. 

Активізувалися й піднеслися на високий науковий рівень історико?фі?

лософські дослідження Інституту і в інших напрямках, зокрема розвідки

П. Манзенка у галузі історії української філософської думки XIX сторіччя

та радянського періоду, В. Горського — з історії філософії Київської Русі та

методології історико?філософського дослідження, І. Іваньо — у царині си?

стематичного вивчення історії розвитку естетичної думки в Україні та фі?

лософської спадщини Г. Сковороди. 

Важливим наслідком цих інститутських починань стало також те, що

вони стали стимулюючим прикладом для інших наукових колективів, нап?

риклад, для виниклої у Львові потужної групи вчених, ядром якої стали

дослідники історії української філософії М. Олексюк, М. Кашуба, М. Рого?

вич. Предметом глибоких наукових досліджень стала також філософсько?

культурна спадщина Острозької слов’яно?греко?латинської академії, Львів?

ської братської школи тощо. 

Ще працюючи у Київському державному університеті, П. Копнін ви?

кохував думку започаткувати в республіці соціологічні дослідження, якими

вже професійно займалися вчені Москви та Ленінграду. Очоливши Інсти?

тут філософії, він упритул узявся за практичне втілення свого задуму. Щоб

домогтися поставленої мети, Копніну належало подолати дві головні

серйозні перешкоди — ідеологічного та кадрового характеру. У ті часи ще

зберігалося тлумачення соціології як буржуазної науки, яке випливало з ле?

нінської критики соціологічних поглядів Пітирима Сорокіна. У цьому «за?

винила» й сама соціологія, яка порушувала проблеми й подавала рішення,
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які не вкладалися в рамки офіційних оцінок процесів та подій, які відбува?

лися у радянській дійсності. З «легкої руки» академіка Ф. Константинова

побутувала настанова: єдиною марксистською соціологією є історичний

матеріалізм. Копніну вдалося переконати українських керівників у необ?

хідності та перспективності нового наукового напряму. У цьому йому істот?

но допомогло звертання до досвіду московських та ленінградських колег.

Київські чиновники, коли їм випадало ухвалювати складні рішення з дале?

косяжними ідеологічними наслідками, задавали одне й те саме запитання:

«А як там у Москві?». Якщо у Москві щодо цього вже були відповідні пре?

цеденти, то перспектива отримати позитивне рішення була дуже ймовірною.

Звичайно, не могло йтися про заснування наукового підрозділу з назвою, в

якій був би термін «соціологія». Тому створена Копніним у складі Інститу?

ту наукова одиниця отримала задовгу назву: відділ методології, методики та

техніки конкретно?соціологічних досліджень. 

Розв’язання кадрових питань новоутвореного підрозділу також вима?

гало нетрадиційних підходів. У Києві практично не було професійних соціо?

логів. Таких фахівців у республіці не готували — ні у вузах, ні в академічних

установах через аспірантуру. Копнін і цю ситуацію розв’язав з притаман?

ною йому мудрістю та далекоглядністю. Він укомплектував відділ здібними

молодими фахівцями — філософами та економістами, які виявили інтерес

до соціологічної проблематики. Дуже важливим було те, що серед них опи?

нився Ю. Сікорський, який закінчив університетську аспірантуру й захис?

тив кандидатську дисертацію із соціальних питань мистецтва. Вільно воло?

діючи іноземними мовами, він уже ґрунтовно вивчив західну соціологічну

літературу й міг практично організувати соціологічне дослідження, зорієн?

тувати молодь. Очолив відділ досвідчений логік та методолог М. Попович,

який цікавився також соціокультурною проблематикою і став хорошим

учителем молоді. 

Подальший розвиток цього напрямку пов’язаний з іменем висунутого

П. Копніним талановитого соціолога та організатора В. Чорноволенка, вже

відомого своїми працями з методології науки та соціально?політичної про?

блематики. Під його керівництвом остаточно сформувався науковий ко?

лектив, здатний професійно розв’язувати найскладніші теоретичні та прак?

тичні завдання. Соціологічні розробки цього колективу стали відомими,

популярними, привернули увагу різних промислових підприємств, які звер?

талися із заявками про проведення соціологічних досліджень на госпдо?

говірних засадах. Уже в 1969 році створений науковцями Інституту проект

соціального розвитку трудового колективу Львівського телевізійного заво?

ду був удостоєний золотої медалі на ВДНХ у Москві. 

Закладені Копніним ідейні, інституційні, науково?організаційні та кад?

рові підвалини забезпечили повноцінний розвиток нового наукового на?
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прямку і в наступні роки. Розширювалася й ставала дедалі різномантнішою

тематика відділу. У ньому виросли соціологи В. Оссовський, В. Волович,

В. Паніотто, К. Грищенко, І. Бекешкіна, М. Чурилов, що дало змогу на ос?

нові базового відділу створити нові соціологічні підрозділи, спеціалізовані

в конкретних галузях. Установилося тісне наукове співробітництво з вузів?

ськими соціологічними колективами, очолюваними, зокрема, В. Хмель?

ком (Київ), О. Якубою (Харків), І. Поповою (Одеса), а також із соціологіч?

ними колективами Москви та Ленінграда. 

З часом інститутські соціологічні підрозділи об’єднали у Відділення

соціології Інституту філософії. А 1990 року його було виокремлено із скла?

ду Інституту й перетворено на самостійний Інститут соціології АН УРСР.

Таким чином, з цілковитими підставами можна стверджувати, що Копнін є

фундатором академічної соціологічної науки в Україні. 

Успіхи українських філософів і соціологів були визнані та оцінені у країні

та за кордоном, свідченням чого є поява в середині 1960?х років і широке ви?

користання у філософському середовищі країни назви «Київська філософсь?

ка школа»4. Фундаментальні монографічні дослідження П. Копніна та його

київських колег побачили світ у провідних московських видавництвах, були

видані у Німеччині, Австрії, США, Мексиці, Індії та в інших країнах. Павло

Васильович став визначною постаттю у філософському житті країни, дістав

всесоюзне та міжнародне визнання. Він неодноразово репрезентував країну

на багатьох престижних міжнародних філософських форумах, його запрошу?

вали читати курси лекцій в університетах та коледжах США, Куби, Данії,

Німеччини, Югославії. 1963 року вчений був обраний від СРСР членом Ви?

конавчого комітету Міжнародної федерації філософських співтовариств. 

Незважаючи на широке громадське та наукове визнання, життя кожно?

го вченого?суспільствознавця було в ті роки сполучене з багатьма трудноща?
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4 Термін «Київська філософська школа» нерідко з'являється у навколонаукових публі?

каціях і сьогодні. Проте його смисл різні автори визначають досить довільно: його асо?

ціюють з розробкою то логіко?методологічної, то світоглядної, то філософсько?антро?

пологічної, то соціальної проблематики; називають різних вчителів?засновників — кому

що ближче. Насправді від самого початку про Київську філософську школу говорили

не в тому розумінні, в якому говорять, припустимо, про Марбурзьку школу неокантіан?

ства або про Львівсько?Варшавську логіко?філософську школу, тобто про певну наукову

спільноту, об'єднану спільною ідейною спрямованістю. Під Київською філософською

школою у прямому розумінні мали на увазі активізацію в республіці філософського

життя та піднесення науково?дослідницької роботи, появу значної групи самодостатніх

дослідників у всіх галузях філософії подібно до того, як це мало місце, скажімо, у

Москві, Ленінграді, Новосибірську, Вільнюсі тощо. Це означало появу на «філософ?

ській мапі» країни ще одного успішного центру. Отже, термін «Київська філософська

школа» мав переважно географічне значення і вживати його в інших значеннях немає

жодних підстав. І це аніяк не применшує досягнень української філософської думки. 



ми ідеологічного та організаційного характеру, які виникали, коли порушу?

вали серйозні питання розвитку філософської науки. Компартійна влада не

полюбляла й не приймала ориґінальних новаторських досліджень у царині

суспільних наук, вважаючи їх небезпечними для панівної ідеології та існу?

ючого ладу. Копнін та наукові співробітники Інституту багато разів зазна?

вали суворої партійної критики на різних зборах, нарадах та засіданнях. 

Втім, Павло Васильович умів захищатися сам і захищати своїх сорат?

ників. Відомий випадок, коли хазяїн одного з високих партійних кабінетів,

викликавши його до себе, повів розмову у брутальній, образливій формі.

Копнін не знітився й не почав виправдовуватися, а рішуче заявив: «Я ро?

сійський інтеліґент і не дозволю зі мною так розмовляти. Якщо Ви не ви?

бачитеся, я доповім про це першому секретареві». Високий партійний чин

був змушений вибачитися й відпустити його без «керівних» указівок. 

Особливо важке випробування довелося пережити Копніну, коли 1965

року була оголошена вакансія члена?кореспондента з філософії, яку, як пе?

редбачали, заповнить саме він. Проте члени відділення економіки, історії,

філософії та права напередодні зазнали такого натиску, що на загальних

зборах проголосували проти його кандидатури. І коли 1967 року знову по?

стало питання про його членство в Академії наук, Павло Васильович навід?

різ відмовився висувати свою кандидатуру в члени?кореспонденти. До честі

керівництва української Академії наук, воно врахувало цю обставину і ого?

лосило вакансію академіка, що звужувало коло голосувальників до трьох

осіб, достатньо незалежних, щоб протистояти тискові: це були академік АН

УРСР і член?кореспондент АН СРСР М. Омеляновський (Москва), юрист

зі світовим іменем академік АН УРСР В. Корецький, відомий економіст ака?

демік АН УРСР П. Першин. На цих виборах Павло Васильович Копнін був

обраний дійсним членом (академіком) АН УРСР. Позиції його значно зміц?

нилися, можливості істотно зросли. Зрештою, його запросили до Москви,

де у квітні 1968 року призначили директором Інституту філософії АН СРСР.

Повернення Копніна до Москви мало свою передісторію. Ще 1966 ро?

ку Павло Васильович був викликаний до Президії АН СРСР та на бесіду з

секретарем ЦК КПРС Павлом Демічовим, і Копнін дав попередню згоду

очолити Інститут філософії АН СРСР. Але через невідомі причини рішення

з цього питання загальмувалося. Несподівано на початку 1968 року пи?

тання постало вже у практичній площині. Проте на той час ситуація зміни?

лася, й Павло Васильович вже не відчував бажання повертатися до Москви.

У Києві він почував себе вже доволі комфортно, був обраний академіком,

став центральною фіґурою філософського життя у республіці, справляв вплив

на філософські процеси, що відбувалися у країні, фактично був єдиним

офіційним представником радянської філософської науки в міжнародних

організаціях тощо. З переїздом до Москви треба було все починати спочатку.
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Але відізвати свою попередню згоду він не наважувався, побоюючись ви?

кликати непотрібне йому незадоволення впливових керівників. Тому Коп?

нін попросив прийому у першого секретаря ЦК Компартії УРСР, члена

Політбюро ЦК КПРС Петра Шелеста, сподіваючись дістати у нього під?

тримку. Але надії Павла Васильовича не справдилися. Шелест заявив, що

він як член Політбюро зобов’язаний передусім дбати про потреби країни, і

якщо у Москві вважають, що Копнін повинен працювати там, значить він

там і має працювати. 

Портрет Копніна буде неповним, якщо не розповісти про його сус?

пільно?політичні погляди, які справили безперечний вплив на спрямова?

ність його теоретичних шукань та практичних дій. Він висловлював їх у

вузькому колі осіб, яким довіряв і на розуміння яких розраховував. Час від

часу Павло Васильович влаштовував так звані «виїзні засідання» очолюва?

ного ним відділу логіки наукового пізнання. Іноді відділ у повному складі

приймала у себе гостинна господарка Людмила Пилипівна, вірна помічни?

ця Павла Васильовича, якій він багато в чому завдячував своїми успіхами.

Найчастіше «виїзні засідання» відбувалися де?небудь у примісті. По обіді

учасники «засідання» вирушали на прогулянку, під час якої обговорювали

найрізноманітніші питання і, ясна річ, політичні теми. Павло Васильович

викладав свої погляди чесно, чітко та з необхідною арґументацією, пере?

творюючи розмову на дискусію. Копнін вважав, що капіталізм, яким він

постав на середину XX сторіччя, та соціалізм радянського зразка мають як

позитивні, так і істотні неґативні риси, але вони обидва не мають історич?

ної перспективи. Істина перебуває десь посередині. Головний недолік радян?

ської моделі соціалізму Павло Васильович вбачав у тому, що вона не залишає

місця для свободи особистості та демократії, а тому не може забезпечити

умов для поступального розвитку суспільства. Він відстоював своєрідну

концепцію конверґенції соціалізму та капіталізму. Суспільство майбутньо?

го має увібрати в себе все краще, що вироблено кожною з цих суспільно?

економічних формацій: від соціалізму — вдосконалений з урахуванням

досвіду капіталізму соціально?економічний устрій, ґрунтований на суспіль?

ній власності та принципі соціальної справедливості; від капіталістичної

системи — історично вироблені норми прав людини та демократичні фор?

ми правління. Це нове суспільство має бути нічим іншим, як демократич?

ним соціалізмом. У Радянському Союзі початок становлення такого сус?

пільства, за переконанням Павла Васильовича, повинні були покласти

процеси демократичних перетворень внутрішньопартійного життя з на?

ступною екстраполяцією їх на суспільство загалом. 

Елемент утопічності був явно притаманний цим очікуванням. Беручи

до уваги наступні події та процеси, що розгорнулися у країні, не можна не

дійти висновку, що Павло Васильович не тільки викладав і пропагував свої
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погляди, але й транслював настрої та погляди, які вироблялися й циркулю?

вали в колах московської інтеліґенції, активним членом якої він був сам.

Від них простежуємо прямий зв’язок з ідейним підґрунтям горбачовських

дій щодо перевлаштування радянського суспільства й побудови «соціалізму

з людським обличчям». 

На закінчення залишається зауважити, що намальований тут образ Пав?

ла Васильовича Копніна є виключно позитивним. У зв’язку з цим у деяких

читачів може виникнути запитання: «Чи належить це розуміти так, що

Павло Васильович був ідеальною особистістю?». У відповідь слід сказати:

він був людиною, і ніщо людське не було йому чужим. Але коли видатна

особистість відходить в історію, все те, що міг мати на увазі запитувач,

віддаляється від нас і безповоротно зникає за обрієм. З нами залишається

велике, світле та святе. 
Переклад з російської В. Недашківського
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