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Замість передмови
Не помітно, щоб вітчизняна філософська свідо-

мість намагалася видобути уроки зі свого непро-

стого минулого. Цілий історичний період — мало 

чи не сторіччя — філософська думка України існу-

вала в ідеологічно закріпаченій формі «радянської 

філософії». Але необхідної систематичної роботи, 

пов’язаної з осмисленням та аналізом цього періо-

ду, не здійснено досі 1 (і то мала б бути не окрема 

монографія, а цілий напрямок досліджень). Це не 

просто упущення, а втрата однієї з важливих скла-

дових самовизначення та конструктивності сучас-

ної вітчизняної думки. Тому дослідницькі зусилля 

1 Щоправда, останнім часом ситуація змінюється на кра-

ще. Ще 10 років тому мали місце лише спорадичні спро-

би проаналізувати специфіку радянської філософії (див., 

наприклад, статтю О. Валевського [Валевський, 1992]. 

Мабуть, першою систематичною працею у цій царині, 

що передбачає її цілісне бачення, стала монографія В. Та-

бачковського «В пошуках невтраченого часу» [Табач-

ковський, 2003]. Тут доречно відзначити й збірники 

«Філософсько-антропологічних читаннь», присвячені 

творчості знаних представників радянської філософії 

(В. Іванов, О. Яценко, В. Шинкарук та ін.). На сьогодні 

цей доробок значно зріс як кількісно, так і якісно. Назве-

мо бодай могилянські монографії «Філософська освіта в 

Україні: історія і сучасність» (2011) та «Вілен Горський: 

дотики, смисли, споглядання» (2011), тематичне число 

«Філософської думки» № 3 за 2009 рік («Феномен ра-

дянської філософії»), інтерв’ю Т. Чайки в жанрі усної іс-

торії та інші публікації.
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у такому напрямку є нагальними й необхідними. У цьому річищі перебу-

ває й пропонована стаття. Її завданням є розгляд радянської філософії як 

інтелектуальної ситуації, в якій конституювалася (або внеможливлюва-

лася) теоретична думка.

Хибно зрозумілий горизонт науковості вимагає від нас дивитися на 

мислення як на безособовий і, по суті, анонімний процес. Завдяки цьому 

ми досягаємо ілюзії об’єктивності — та лишень ілюзії. Не можна абстра-

ґуватися від того, що процес мислення, а отже, і його результати тісно 

пов’язані із ситуацією того, хто мислить. Цю ситуацію утворюють різні 

складові, серед яких особливо виокремлю культурні умови здійснення 

мислення та самоусвідомлення тим, хто мислить, характеру своєї справи.

Є один спільний сюжет, який усіх нас як тих, хто мислить, об’єднує. 

Це — ситуація мислення у філософії: того, яке мислення взагалі можливе 

(тобто може відбутися) через наявні культурні, історичні, інтелектуальні та 

екзистенційні передумови. Банальною загальновідомою істиною є те, що 

філософія має рефлексійну природу. Але, хоч як це дивно, вона дуже рідко 

звертається до осмислення змістових та формальних підстав власної робо-

ти. Між тим мислення не вичерпується темою міркування, характером за-

стосовуваних інтелектуальних засобів та ходів думки, загальними теоре-

тичними результатами, які можна оцінити в контексті інших філософських 

рішень та концепцій. Мислення, поряд з усім цим, завжди передбачає по-

стать того, хто мислить, а отже — ситуацію мислення (з якої, власне, воно 

тільки й може розгортатися і особливостями якого визначені його можли-

вості). Ситуація того, хто мислить, становить одну з передумов мислення 

як такого. Вона становить те особливе екзистенційне a priori, без урахуван-

ня якого сам феномен мислення залишається незрозумілим.

Ситуація мислення 
в європейській метафізиці
Вся новоєвропейська метафізика відрізняється тим, 

що вводить ситуацію того, хто мислить, до складу самого мислення, роз-

глядаючи її як початок, що визначає спрямованість та зміст роботи свідо-

мості. У гранично абстраґованому вигляді це зафіксовано у декартівському 

«ego cogito», тобто у ситуації радикального сумніву, який призводить до 

єдиної достовірності в особі людського «я» (де «я» фактично дорівнює здат-

ності рефлексії). Другий рішучий крок було зроблено Кантом, який уста-

новив апріорні умови можливості будь-якого досвіду у вигляді трансцен-

дентального a priori (так було виражено існування трансцендентального 

суб’єкта як відправної точки та носія мислення, як і взагалі будь-якого 

можливого досвіду). Слідом за Кантовою критикою чистого розуму наста-

ла Дильтаєва критика розуму історичного. Тим самим було здійснено пе-

рехід від трансцендентального до історичного a priori, тобто ситуація 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 6 41

Драма лояльного розуму: радянська філософія як ситуація мислення

того, хто мислить, була врахована не у вигляді вищого спекулятивного 

су б’єкта пізнавальних актів, а у вигляді історично певної, історично кон-

кретної ситуації мислення та дії. Історичне a priori дало відповідь на пи-

тання про те, як можливе мислення, якщо є історія і якщо мислення не 

здійснюється інакше, ніж в історичному контексті та через певні історич-

ні передумови.

Останній важливий крок в інтеґрації ситуації того, хто мислить, до 

складу мислення європейська думка зробила в екзистенційній філософії. 

Неможливо зрозуміти процес мислення та його результати, не врахову-

ючи, що мислення здійснює кожного разу «ось ця» людина, тобто що люд-

ська екзистенція належить до найважливіших передумов, які передують 

акту мислення. Таким чином, уже достатньо прояснена ситуація транс-

цендентального та історичного a priori була доповнена та змістовно 

роз ширена введенням екзистенційного a priori в особі життєвого світу 

люди ни. Гайдеґерове Dasein та Гусерлевий Lebenswelt стали найбільш фі-

лософськи місткими формами обґрунтування онтологічної значущості 

кон кретного людського існування, незамінності буття кожного.

Кожний наступний крок в осмисленні ситуації того, хто мислить, як 

неусувної передумови процесу мислення історично поставав у вигляді 

деструкції та спроби усунення попереднього концепту. Зараз, мабуть, на-

став час спокійного методологічного синтезу, який дає змогу поєднати в 

єдиній методологічній позиції всі зазначені вище виміри ситуації того, 

хто мислить. Теоретична можливість такого роду реалізована, наприклад, в 

Ясперсовій концепції людського буття. Немає нічого суперечливого у 

множинності метафізичних іпостасей людини. Ці іпостасі мають не взаємо-

виключний, а взаємодоповняльний характер; для цього достатньо видобу-

ти їх із відносин домінування й відмовитися від прагнення до єдності сві-

домості (та розуміння) на ґрунті моністичного принципу. А такого роду 

теоретичне епохе цілком можливе та здійсненне.

Радянська філософія: 
ситуація антимислення
Викладене вище є теоретичною преамбулою, яка 

дає змогу говорити сьогодні про особистість та долю радянських філософів 

при аналізі їхніх філософських праць не тільки у вузько біографічному чи 

меморіальному плані. У даному контексті хочу звернутися до долі найбільш 

сильного теоретичного ума радянської філософії в Україні — Вадима 

Петровича Іванова. Драма видатної особистості наочно оприявнює ті пе-

репони і складнощі, що існували для всіх.

Для більшості його сучасників визначення ситуації мислення ви-

чер пувалося б одним поняттям — «радянська філософія». Але Вадим Пет-

рович був справжнім мисленником, тому до цього визначення слід додати 
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не підробний хист того, хто мислить, неабиякий талант і потужність спе-

кулятивного розуму. Становище більшості радянських філософів не міс-

тило у собі проблеми: вони були учасниками суспільного процесу, званого 

радянською філософією. Ситуація В. Іванова, як і кожного, хто мислив у 

радянській дійсності, містила у собі не тільки проблему, але й драму.

За своїм інтелектуальним змістом радянська філософія (як ситуація 

мислення) являє собою напрочуд цікавий феномен. Вона була не одним 

із різновидів мислення, а універсальним антимисленням, протимисленням. 

Її теоретичне та світоглядне завдання полягало в тому, щоб не допустити 

мислення — тобто незаанґажованого осмислення філософсько-сві тогляд-

них тем і сюжетів. За своїм вихідним смислом вона була репресією у царині 

розуму, яка доповнювала та закріплювала репресії в інших сферах буття. 

Покликання антимислення полягає у руйнуванні думки — відкритого, 

вільного пошуку істини; його головна функція — охоронно-репресивна.

Репресивність радянської філософії мала два головні вирази: по- 

пер ше, вона так структурувала свідомість та процес міркування, щоб розум 

виявився приведеним до цілковитого підпорядкування встановленому 

світогляду, в ролі якого поставало, зрозуміло, вчення марксизму в усіх йо-

го численних теоретичних, політичних, ідеологічних, мовленнєвих та ін-

ших експлікаціях. По-друге, заповнюючи собою культурне поле філософії, 

тобто «реґіон» відкритого, пошукового мислення, радянська філософська 

свідомість тим самим глушила будь-яку спробу іншорідного інтелек-

туального досвіду, перешкоджала спонтанним зародкам та проявам мис-

лення, незаанґажованого марксистською ідеєю. Для знищення будь-якої 

інакшості, недопущення замахів на світогляд та спроб поставити його 

під знак запитання не обов’язкова, до речі, палиця ідейних розправ та за-

суджень. Достатньо того, щоби та культурна ніша, той топос культури, що 

призначений для справи думки, був заповнений квазімисленням. Цим 

квазімисленням і була радянська філософія.

Інтелектуальне середовище, 
створюване тотальною свідомістю
Але якщо мислення (тобто вільний і відкритий 

пошук істини) всіляко не допускати, витісняти і замінювати усталеним 

світоглядом, то вирішального значення набуває питання: «Як можливе 

мислення за умов тоталітаризму, тобто за умов приписаності суджень?» Це 

питання не тільки визначає сенс радянської філософії як ситуації того, 

хто мислить; воно має й більш загальне метафізичне значення, а саме ви-

ражає проблему взаємної сполученості мислення і свободи.

Якщо свідомість, як це характерно для радянської філософії, є тоталь-

ною (тобто спирається на універсальний, всеосяжний світогляд, який 

передбачає і в принципі знімає всю сукупність того, що можна помисли-
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ти), то для мислення у власному розумінні слова місця не залишається. 

Тотальна свідомість відрізняється тим, що не допускає жодної інакшості. 

Право на існування мають лише ті думки, які вписуються у наперед задану 

смислову тотальність, ідейну цілісність. Можливим у цьому випадку стає 

лише санкціоноване, допущене, цілком лояльне до прийнятої парадигми мис-

лення. Але мислення, яке допускають, уже через це є невільним, якби на-

віть — уявімо собі — допускали все.

Особливо думка стає закріпаченою тоді, коли завдання додержання ло-

яльності (отже, завдання цензури) покладають на неї саму. Класичним ви-

значенням рефлексії є вказівка на те, що кожний акт осмислення того чи 

того предмета супроводжується усвідомленням — «я мислю». Цензура, 

коли вона переходить у внутрішній план мислення, також набуває ре-

флексійного характеру. Вона перетворюється на констатації «я мислю 

правильно», «я мислю лояльно», «так мислити можна», «так мислити до-

пус тимо». Ці констатації супроводжують кожний акт мислення. Вони спів-

відносять будь-який мисленнєвий процес з установками наявного світо-

гляду і вписують його у змістові рамки цього світогляду.

Тотальне панування — чи то світогляду, чи то політичної волі — при-

зводить до редукції широкого спектру можливостей мислити, вирішувати, 

діяти до одного виміру, до вузького сеґменту допустимого та прийнятного. 

Життя і мислення можна порівняти з ландшафтом, від якого тотальне па-

нування залишає довільно (і свавільно) вибрану ним площину. Так, на ній 

можна виокреслювати дуже різноманітні візерунки. Але ані злетіти, ані за-

глибитися немає змоги. Через це радянська філософія була не стільки ін-

телектуальним, скільки лінґвістичним феноменом. У ній марно шукати 

правдивих відсилок до реальної дійсності — чи то наявної, чи то історично 

віддаленої. Вона існувала як замкнена, самодостатня система мовлення і, 

зрештою, не знала (і не припускала) іншої реальності, аніж реальність 

виготовлених нею слів.

Через те, що жодна інакшість не припустима, величезного значення 

для свідомості, сприйняття, інтелектуальних реакцій набувають еківоки, 

недомовки, алюзії, обмовки, алегорії. Зведення всіх векторів руху до двох 

вимірів площини призводить до величезної напруги та цій площині, до її 

надзвичайної «зарядженості». Там, де можливість руху майже усунено, там 

навіть натяк на нього викликає струс, і його помічають та оцінюють.

Зведення свідомості до абстрактної площини мовної гри створювало 

штучні умови сприйняття та розуміння думки. За цих умов значущості на-

бувало те, що в іншому випадку могло взагалі лишитися непоміченим. І 

коли ці умови виявилися зруйнованими, зник єдино можливий контекст 

для розуміння та цінування попередніх зусиль думки. Це, до речі, стосуєть-

ся не тільки радянської філософії, а й леґальної радянської літератури, 

освіти та багатьох інших царин життя. Це багато в чому пояснює згасання 
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інтересу до філософських творів радянської доби в наші дні, втрату їхньої 

привабливості. Вони стали зашифрованими записами, код до яких втраче-

но. Тому справляють враження сукупності безглуздих візерунків.

Антитеза світогляду і мислення
Радянська філософія здійснювала експансію світо-

гляду у сферу теоретичного розуму, що дістало наочне вираження у визначенні 

сутності філософії взагалі як «теоретичної форми світогляду». Відповідно, 

філософія виглядала суто як теоретична експлікація світогляду, що змушува-

ло мислення у кожному своєму порухові, починанні та ініціативі зві тувати 

перед світоглядом. Звідси випливала деформація природи мислення, засадо-

вою для якого завжди є відмова від світогляду на користь вільного, не зада-

ного наперед шукання істини. Мислення, що шукає, за своєю суттю не є ви-

значеним наперед, тобто воно є вільним. З іншого боку, тотальна (тоталітар-

на) свідомість не може не містити у собі всезагального припису, який робить 

мислення наперед передбаченим в усіх своїх порухах та висновках.

Відповідно до цього маємо дві принципово різні ситуації (та постаті) 

того, хто мислить. По-перше, це тотальна свідомість, в якій мислення ціл-

ком підпорядковане світогляду і вписане в його рамки; по-друге, це віль-

ний розум, для якого modus vivendi полягає у здатності мислити, натомість 

світогляд відіграє роль мінливих об’єктивацій думки. Філософія ніколи не 

мириться з наявним станом розуму та розуміння, тобто не мириться зі сві-

тоглядом взагалі. Вона геть усе ставить під знак запитання.

Ясно, що між цими двома позиціями існує непримиренна супереч-

ність. Розв’язання її на користь тотальної свідомості природним чином 

можливе завдяки таким якостям свідомості, як наївність і догматичність. 

У них — тобто у відсутності рефлексійних зусиль розуму — дійсно при-

ховане пояснення панування тотальної свідомості у широких суспільних 

масштабах. Але філософія за самою природою є рефлексійною. Кожний, 

хто до неї причетний (тобто намагається здійснити досвід мислення, що 

шукає), мимоволі вилучається з наївності та безтурботного догматизму. У 

цьому полягала драма радянського філософа, якого перебіг мислення ви-

водив з-під звітності світоглядові, а натиск тотальної свідомості припи-

сував залишатися в його межах. Ключовим учасником цієї драми став 

страх — здатність рефлексії, спрямована на підпорядкування приписові, 

що перетворює це підпорядкування на внутрішній стан того, хто мислить. 

Але коли станом того, хто мислить, стає підпорядкування приписові, від-

бувається підміна мислення страхом. Маємо суперечність: або думка по-

збавлена страху — і тоді є мислення, або панує припис через перманентну 

дію страху — і тоді мисленню не залишається місця.
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Мислення у страху:
парадокс лояльного розуму
Хочу застерегти, що страх маємо на увазі тут перед-

усім в його метафізичному розумінні: не як особисте побоювання з при-

воду тої чи тої дії або покарання, а як свідому відмову від свободи — єдиного 

стану, з якого мислення може здійснюватися. Страх — це відхилення від 

покликання твоєї справи через втручання інших мотивів, сил, впливів. 

Екзистенційним підґрунтям філософського розуму за радянської доби 

(яку тут слід розуміти не як хронологічну позначку, а як указівку на якість 

мислення, його часовість) була колізія мислення і страху. Мислення і страх 

були двома головними, взаємовиключними й разом із тим взаємозумов-

леними началами, сполучення яких є засадовим для екзистенційного а 

priori радянського філософа. У самому імені цього персонажа — «радян-

ський філософ» — виражена його драма, подана у сполученні мислення та 

страху. До сутності філософа належить мислити. Радянське же стало си-

нонімом репресивного, а отже й страху.

Мислення і страх виявляються взаємовиключними, звідки ясно, що 

тотальна свідомість здатна лише симулювати мислення, але не мислити. 

Радянська філософія, розв’язуючи колізію мислення і страху, породила 

феномен лояльного розуму, в якому намагалася поєднати та узгодити не-

поєднуване: свободу інтелектуального шукання та підпорядкування ідей-

ним приписам. Лояльність розуму — це свідомість, яка примиряє в собі 

мислення і страх: намагається мислити (тобто здійснювати вільний по-

шук істини) і водночас (у самому процесі мислення) скеровувана страхом 

(тобто не переходить межі відомих інтелектуальних настановлень, що 

дорівнює приписаності мислення).

У крайніх випадках лояльності розум набував вигляду цілковито служ-

бової свідомості, що доходила до відверто ганебних форм, як-то радісне й 

навмисне підкреслювання своєї відповідності «рішенням партії та уряду», 

запекле виконання ідеологічних замовлень та інші прояви аж до підлоти 

слухняного мислення. Постаті серед тих, хто здійснював це «покликання» 

радянської філософії, траплялися колоритні, але геть усі — малоцікаві. 

Вони прозорі, в них немає внутрішньої напруги.

Не говоритиму також про нелояльне, дисидентське мислення, тобто 

про спроби інтелектуальної свободи, що містили у собі виклик панівному 

світоглядові й були заздалегідь приречені на розправу. Питання стоїть про 

тих представників радянської філософії, які намагалися антимислення 

здійснити як власне мислення, як дійсну думку. До них належав, безпе-

речно, й Вадим Петрович Іванов. Його доля — це розгорнута драма лояль-

ного мислення. Всі проблеми, втрати, глухі кути та успіхи цього стану 

свідомості, якщо — застережімося — мислення таки підпорядковане «век-

тору свободи», унаочнені та увиразнені у творчості та особистості Вадима 
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Петровича. Коли  ми говоримо про нього, нам ідеться про справжнє мис-

лення, руйноване зсередини власною несвободою, з якою воно бореться.

Мислення В. Іванова прийняло мову, призначену руйнувати вільну 

думку (а вона ж бо взагалі іншою бути не може). Прийняло не з тим, щоб 

промовляти цю мову, а щоби крізь неї промовляти те, що зрозумів той, 

хто мислить. У цьому, а не в захопленості — байдуже, удаваній чи щирій — 

ідеалами марксизму, полягала лояльність його мислення і водночас його 

надія на думку. В його випадку це не було ситуацією двоєдумства. Це була 

вільна чи невільна недооцінка мови у справі мислення. Мова постає й ви-

никає тільки разом із самим мисленням, у його процесі. Якщо мова пе-

редує думці й та лише використовує її, то думка не відбудеться. Вона не 

буде висловлена так, як слід.

Конфлікт лояльного розуму
За всієї боязкості лояльного мислення я схильний 

вбачати в ньому навіть певний героїзм, у будь-якому разі, наявність інте-

лектуальної совісті та спроб слідувати їй не без певного ризику. Немає ні-

чого легшого, ніж висувати рахунок, коли ти сам щасливо позбавлений 

тягаря випробувань. У зв’язку з цим, якщо вже йдеться про радянську фі-

лософію, хотілося б віддати данину поваги єдиній, на мій погляд, про-

дуктивній генерації гуманітаріїв, у тому числі філософів, упродовж усієї 

радянської історії. Це люди, що народилися переважно у передвоєнне де-

сятиріччя й увійшли в активне наукове життя за років хрущовської «від ли-

ги» (лібералізації радянського режиму до 1968 року). Їх заведено нази вати 

«шестидесятниками». Вони цікаві тим, що ні до, ні після них — і ос танні 

роки не виняток — ми не бачили продуктивної генерації гуманітаріїв.

Їхньою заслугою стало те, що вони зживали репресивність тотальної 

свідомості всередині неї самої. І хоча цим шляхом неможливо досягти 

свободи, але можна послабити деструктивну потужність антимислення, 

створюючи тим передумови для становлення вільного розуму. Тож яким 

чином лояльний розум розв’язував суперечність мислення і страху? 

Страх — це екзистенціал. Його протилежність — силу, що нейтралізує його 

дію і дає змогу вийти за межі, в яких страх тримає людину, — також слід по-

значити як екзистенціал. Страх зживають і нейтралізують любов’ю. Щоб 

примусова сила світогляду не виявилася руйнівною для мислення, лояль-

ний розум змушений був щиро прийняти настанови та смисловий гори-

зонт панівного світогляду. Іншими словами, люди, що посіли лояльну ін-

телектуальну позицію, мусили вільно навернутися у марксизм, прийняти 

марксистську парадигму.

Вимушене підпорядкування приписам неминуче породжувало си-

туацію двоєдумства: з одного боку, «мислення на люди», а з іншого — 

«мислення-в-собі», заздалегідь і назавжди приховане, позбавлене будь- 
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якої публічності й уявнюване лише у вузьких межах особистої довірли-

вості. Спроба мислити публічно не допускала ситуації двоєдумства і 

вимагала іншого — добровільного підпорядкування. Приймаючи джерело 

при мусу як щось своє, ми звільняємося від продукованого ним страху, за-

міщуючи його ілюзією свободи. Достатньо яке-небудь учення визнати вер-

шиною людської думки, безумовною і найпродуктивнішою підставою 

будь-яких спроб розуміння та інтелектуального досвіду, як ми негайно 

виявляємося у полоні, якого наша свідомість не усвідомлює. Якщо, тим 

паче, не хоче цього робити.

Ситуація може видатися суцільно плутаною та безплідною. Проте не 

забуваймо, що йдеться про аналіз того шляху, який проходив, вивер-

таючись, лояльний розум, щоб подолати репресивну дію страху і все ж 

таки, всупереч диктатові ситуації, покликаної руйнувати мислення, здій-

снювати роботу думки та розуміння. Не виходячи за межі певних світо-

глядних настанов і навіть подеколи спеціально апелюючи до них, думка 

доводила до теоретичної та логічної межі вихідні принципи. І там, де їх 

осмислення дійсно доводили до кінця, унаочнювалася одновимірність, 

навіть одіозність вихідної позиції.

Послідовне саморозгортання заданих світоглядних настанов у процесі 

інтелектуальної роботи фактично оберталося їх деструкцією. Тим самим 

зайвий раз було підтверджено відому істину, що у філософії має значення 

не тільки зміст позиції, але не меншою мірою її промисленість до останніх 

теоретичних та світоглядних вислідів. Осмислення лояльним розумом до 

кінця марксистської парадигми виявляло теоретичні межі останньої й 

робило її інтелектуально вичерпаною, не здатною бути продуктивною під-

ставою мислительної роботи.

Щоправда, само це досягнення має цілковито неґативну властивість. 

Його останнім висновком, до якого логічно призводила лояльна свідомість 

у спробі здійснити дійсне мислення, було заперечення світоглядних наста-

нов та вихід за їхні змістові межі. Проте сам цей вихід, що відкривався на 

ґрунті вичерпаності попередньої позиції інтелектуальними зусиллями 

лояльного розуму, містив у собі лише передумову можливої продуктивної 

позиції, але не розгортав її саму.

У цьому полягає драма лояльного розуму, який зумів у кращих своїх 

зразках довести до теоретичної межі (а отже, до завершення, логічного 

кінця) систему встановленого світогляду, який втрачав тим самим свій 

репресивний вплив на процес мислення загалом, але був позбавлений 

через власні вихідні настанови можливості утвердити та розгорнути са-

мостійну незаанґажовану філософську позицію. Для мене наочним, пер-

соніфікованим виразом цієї драми є те, що творчість справжнього філо-

софського розуму, який вособлював Вадим Петрович, не залишила після 

себе практично нічого, що пережило б його час. Безперечно, трагічно, 
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коли справжній мисленник залишається не позитивним результатом своїх 

праць, а «відходить у передумови», виявляючись своєрідною жертвою 

деформацій культури. Проте — завважмо з приводу сучасної ситуації — ще 

трагічніше, якщо виниклі можливості інтелектуального пошуку так і за-

лишаться у невизначеності відкритих, але нереалізованих можливостей.

Висновки
Увіходження ситуації того, хто мислить, до складу 

самого мислення в новоєвропейській філософії набуло вигляду трьох на-

станов — трансцендентального, історичного та екзистенційного a priori. 

Вони забезпечують суверенність того, хто мислить. Специфіка радянської 

філософії полягала у призначенні її як способу руйнування та недопущен-

ня справжнього, відкритого, ідеологічно незаанґажованого мислення. А 

отже, у знищенні суверенності того, хто мислить, і становища його як не-

залежного інтелектуала. Це виражалося, зокрема, у домінуванні світогляду 

над мисленням та внутрішній відмові того, хто мислить, від свободи. Уні-

версальним вираженням, способом закріплення та відтворення цієї відмо-

ви став страх, що вводить мислення у поле ідейно та світоглядно приписа-

них настанов.

Результат дії репресивного механізму страху втілився у феномені ло-

яльного розуму, що рухається цілком у рамках наперед установлених мож-

ливостей судження та беззастережно додержується їх як власного правила. 

Хоча тотальний ідеологічний диктат відійшов у минуле, завдання подолан-

ня руйнівних наслідків роботи антимислення залишається нагальним по 

сьогодні. Аналіз проблеми лояльного розуму, взагалі ситуації того, хто мис-

лить, як екзистенційного a priori досвіду думки є аж ніяк не тільки меморі-

альною справою, покликаною віддати данину пам’яті непересічному філо-

софському уму, яким був Вадим Петрович Іванов. Лояльність свідомості 

не відійшла у минуле, колізія думки і страху донині є одним із визначаль-

них моментів ситуації того, хто мислить. Завдання звільнення, очищення, 

емансипації мислення і сьогодні аж ніяк не втратило своєї актуальності.
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