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ДО ЧИТАЧІВ

В одному з попередніх чисел «Філософська думка» вже зверталася до проблематики 
аналітичної філософії (ФД, 2011, №3). Нині, якраз рік по тому, ми продовжуємо те-
матичну серію, змістивши наголос з аналітичної традиції й питань методології на 
практику здійснення аналітичних студій безпосередньо в сучасній Україні.

Якщо у вужчому розумінні аналітична традиція постає як локальна філософська те-
чія, що сформувалася у XX сторіччі в англомовних країнах завдяки працям Расела, 
Мура, Вітґенштайна, Карнапа, Квайна та інших, то у ширшому розумінні аналі-
тичною традицією можна вважати певний загальний стиль філософського мірку-
вання, відзначений пріоритетом раціональної арґументації та критики, підходом до 
філософії радше через проблеми, ніж через історію, а також визнанням ключової ролі 
мови в аналізі філософських проблем. Динамічне спів-протистояння цих двох тлу-
мачень аналітичної традиції змушує нас щоразу переосмислювати свою відповідь на 
засадниче питання: що таке – загалом і особисто для нас – аналітична філософія?

Розглянуте крізь призму сучасних українських реалій, це запитання тягне за собою 
ще низку наступних. Яким чином аналітична філософія, що в минулому сторіччі роз-
вивалася здебільшого на ґрунті логічного емпіризму, може звернутися до близької 
нам гуманітарної проблематики? Чи можна поєднати аналітичну філософію з тра-
диційним для України антропологізмом? Яких форм  набуває сьогодні в Україні ана-
літична реконструкція традиційних філософських проблем? Які нові дослідницькі про-
екти постають із цієї реконструкції?

На жаль, сучасній українській гуманітарній, правовій і політичній культурі тра-
диційно і гостро бракує раціоналізму та зваженості (а часто-густо і здорового глуз-
ду). Проте ми віримо, що цю ситуацію можна поступово змінити. Редакція сподіва-
ється, що тематичні випуски, присвячені аналітичній філософії, привертають увагу 
до розвитку критичного мислення в українській гуманітарній культурі. Нам би хо-
тілося, щоб ця тема мала продовження у більш широкій і зацікавленій дискусії, яка б 
виходила за межі кола «аналітичних філософів» і спонукала до розгляду визначальних 
для філософського мислення питань його арґументованості і строгості, аналітичного 
ефекту і можливостей використання представниками інших наук, критеріїв істин-
ності і достеменної раціональності, яка водночас передбачає справжню відповідаль-
ність інтелектуала за свою справу.

Тематичний блок наступного числа журналу буде присвячено феноменові католи цької 
філософії, а його вихідним пунктом стане обговорення проблеми «Християнство і 
європейська раціональність».


