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Одна з найгостріших проблем нинішнього українського суспільства полягає у неґарантова%

ності, вкрай незадовільній забезпеченості прав, у непевності, вразливості правопорядку

взагалі. Маємо варварську ситуацію свавільної влади, непідконтрольної праву, й це тягне за

собою небезпечну беззахисність громадянина і просякнутість суспільного життя відвер%

тим цинізмом. За цих умов філософському дискурсу, якщо він не хоче залишитись осторонь

нагальних колізій життя, природно звернутися до проблеми забезпечення законної, підпо%

рядкованої праву влади, як і до більш загального питання про те, на яких підставах влада в

суспільстві (й передусім держава та її інститути) можуть існувати, виправдовувати се%

бе, досягати визнання та продуктивності.

Щоб привернути й активізувати увагу українських інтелектуалів до цієї проблематики,

редакція «Філософської думки» провела спільно з кафедрою філософії філософського факуль%

тету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка семінар з леґітимації,

матеріали якого становлять перший змістовий блок цього числа. 

Але щоб довести розгляд проблеми леґітимації до логічного завершення, потрібно звернути%

ся до феномена демократії, що репрезентує режим леґітимації, який домінує у сучасних

суспільствах. Висвітлити цей ракурс допоможе нам круглий стіл за участю відомого фран%

цузького соціального філософа П'єра Розанвалона та його колеґ, який відбувся в Інституті

філософії НАН України. Ключова ідея французького дослідника про «неповноту демократії»

задала смисловий стрижень цієї дискусії.

У зверненні до цих нагальних, важливих тем нам здається суттєвим не тільки зміст

висловлювань, а й, не меншою мірою, режим мовлення, спосіб обговорення, його адресат.

Природно, що ті чи ті філософські твердження виникають у фаховому діалозі. Але зовсім

неприродно для багатьох випадків (як от тут, коли йдеться про громадсько значущі проб%

леми), коли судження так і залишаються існувати в замкненій ситуації вузько професійно%

го дискурсу, ніяк не впливаючи на більш широкий гуманітарний та суспільний контекст.

Помітна відтятість вітчизняної філософської думки від участі в тому, чим живе (чи від

чого потерпає) суспільство, невміння чи неготовність до мовлення в широкому публічному

просторі, й головне — відсутність традиції активної участі філософії у суспільно значу%

щих справах і самої мови для такої участі — все це становить одну із вад нашої філософ%

ської справи. Лише маючи солідарне прагнення того, щоб бути почутими більш широким за%

галом, лише виробивши мову та стилі міркувань, придатні для сприйняття не лише з боку

вузько фахової аудиторії, можемо сподіватися подолати цей ґандж. 

Також зрозуміло, що всі обговорення та дискусії, що їх започатковує часопис, досягнуть

мети лише за умови їх продовження філософською спільнотою — вами, наші шановні читачі

та колеґи. Тому сприймайте будь%яку тематику, на якій акцентує увагу «Філософська дум%

ка», не як «останнє слово» в тому чи тому питанні, а радше як початок його широкого фа%

хового обговорення, яке ми готові підтримувати й у подальшому на сторінках журналу.

Окресливши головну змістову спрямованість цього числа, скажемо і про зміст наступ%

ного. Його тематичний блок утворить обговорення стану сучасної естетичної думки,

передусім української естетики, але, звісно, в контексті актуальних у цій царині світо%

вих тенденцій.


