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ДО ЧИТАЧІВ

Під загальним титулом філософії співіснують вельми розмаїті теоретичні дискурси. 

Зв’язок деяких з них — як-от логіки, естетики, етики — з філософією сприймається час-

то як суто номінальний. Причини цьому різні, і одна з головних — концептуальна та й 

термінологічна автономізація відповідного дискурсу від форматів філософського мислен-

ня. Такий процес є природним і загалом продуктивним. Однак відособленість, навіть про-

тиставлення й тим паче нехтування інтелектуальними можливостями один одного не 

йде на користь ані «чистій» філософії, ані відокремленим від загального філософського рі-

чища дисциплінам. Така спонтанна самоізоляція виникає не з чиєїсь злої волі, а силою спе-

ціалізації різних напрямів досліджень. Проте вона відчутно знижує евристичний потенці-

ал як власне філософського мислення, так і тих самих логіки чи естетики. 

Не менш проблемними, особливо в умовах нашої країни, є інституційні (або ж науково-ор-

ганізаційні) наслідки взаємовідчуження інтелектуальних сил. Навіть філософська спільно-

та загалом має доволі обмежений ресурс для підтримки змістовного поля фахової комуніка-

ції, загальнонаціональної інфраструктури досліджень та освіти, потужних періодичних 

видань тощо. Тим більше проблем у представників окремих філософських (sic!) дисциплін. 

Тому на часі згадати про те, що філософське мислення являє собою складно структуро-

ваний ландшафт, до якого проблеми логіки належать не менш органічно, ніж проблеми 

гносеології, а аналіз естетичних феноменів має такі самі інтелектуальні права, як і роз-

гляд питань онтології чи соціальної філософії. Хотілося б, щоб фахівці в різних царинах 

філософського (все ж!) знання відновили інтерес один до одного.

Виходячи з цієї настанови, «Філософська думка» прагне представити на своїх сторін ках усі 

царини філософського дискурсу, а надто ті з них, чиї можливості контакту з широкою гу-

манітарною спільнотою виявилися з тих чи тих причин особливо обмеженими. Ос таннє ми-

нулорічне число журналу було присвячене висвітленню справ у вітчизняній ес те тиці, а в цьо-

му випуску ми хотіли б привернути увагу до однієї з найповажніших фі лософських наук, яка 

на сьогодні фактично виросла в цілий комплекс спеціалізованих дисциплін, — до логіки. 

Розпочинає число опитування серед українських логіків щодо стану, особливостей і еври-

стичного потенціалу сучасної логіки. Ми прагнули залучити до розмови представників різ-

них генерацій та напрямів логічних досліджень. Не всі відгукнулися одразу, але з отрима-

них відповідей, які аж ніяк не назвеш одноманітними, вимальовується доволі показова 

картина. А добірка статей з логічної проблематики, що позначають кілька важливих на-

прямів сучасних досліджень, сподіваємось, буде цікавою не лише фахівцям із логіки. 

Як і зазвичай, вибудовуючи тему випуску довкола ролі логіки в сучасних інтелектуальних 

і культурних контекстах, ми маємо на меті започатковати подальше обговорення. З ог ля ду 

на суперечливе становище, в якому перебуває раціональність у сучасному світі, на значен-

ні логіки як важливої потуги раціонального мислення та запоруки раціональності взагалі, 

слід зробити особливий наголос.

На завершення повідомимо, що тематичний блок наступного, останнього цього року чис-

ла «Філософської думки» буде присвячений значущості архівів для культури філософського 

мислення, і передусім — роботи в архівах як одного з ключових елементів плідного історико-

філософського дослідження.


