
4 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2012, № 5

ДО ЧИТАЧІВ

Філософія є доволі парадоксальною практикою мислення: з одного боку, вона прагне 
загальнозначущої істини, вільної від впливу людської суб’єктивності, з іншого – за 
кожним з її досягнень стоїть постать видатного мислителя, особистість якого тісно 
пов’язана зі змістом і характером отриманих ним інтелектуальних результатів. 
Понад те — інколи філософію уявляють цілковито як справу видатної індивідуаль-
ності. Хоч би як, але треба визнати, що між філософським дискурсом і особистостя-
ми його учасників і творців існує глибокий змістовий зв’язок. Філософія — не лише 
справа мислення чи пізнання, а й справа життя. Ця розхожа істина не втрачає своєї 
сили впродовж тисячоліть існування філософського розуму.

Однак самої лише щирої відданості філософській справі замало, щоби здобутки були 
справді гідними. Як водночас замало абстрактної інтелектуальної обдарованості чи 
освіченості. Відтак постає питання: як особистості відбутися у філософії? Які ви-
моги до людини висуває філософський дискурс? У чому вкорінена особлива (і персо-
нальна) відповідальність, яку породжує ситуація філософського мислення? Кожна 
епоха створює свій контекст для розв’язання цих питань. І вони зберігають немину-
щу актуальність для всіх нових поколінь філософів і для кожного, хто долучається до 
філософської роботи.

Не буде помилкою сказати, що попри досить тривалу інтелектуальну історію в на-
шій країні філософська культура перебуває у стадії становлення. Це робить питання 
про належні якості й особистість інтелектуала особливо значущим. Тим паче, що 
попередній історичний період мало сприяв розвитку інтелектуально незалежних осо-
бистостей, та й загалом особистої самобутності. Мінімальний ресурс свободи, що 
існував у ситуації ідеологізованого суспільства, унеможливлював нормальний інте-
лектуальний розвиток. Однак і сьогодні, коли не існує тодішніх перепон для вільного, 
ідейно не анґажованого мислення, достатньо інших перешкод для плідної інтелекту-
альної роботи. І хоча дійсність суттєво змінилася, навряд чи вона в цілому — хоч і з 
інших причин — стала набагато сприятливішою для філософського розуму. Втім, 
можливо, саме коли дійсність кидає розуму жорсткий виклик – це і є найсприятливі-
ший час для мислення?

Хотілося б, щоб розмова й полеміка з цієї важливої для всіх нас теми рухалися не суто 
в теоретичній площині. Адже йдеться про ситуацію інтелектуального й особистого 
самовизначення кожного. Тому, щоб започаткувати обговорення цієї теми, ми виріши-
ли звернутися до реального історичного досвіду недавнього радянського минулого — до 
постатей учених, які не лише працювали в тих умовах, а й попри всі перепони зуміли 
досягти вагомих інтелектуальних результатів.

Не лише поточне число «Філософської думки» звертається до даного сюжету. Не 
буде перебільшенням сказати, що журнал у той чи той спосіб постійно приділяє йому 
увагу. Сподіваймося, що це зрештою сприятиме змістовному самовизначенню ниніш-
ніх українських інтелектуалів і формуванню того справжнього етосу філософської 
справи, без якого мислення перетворюється на безплідну симуляцію.

Зважаючи на значення теми, а також не полишаючи надії залучити в полеміку яко-
мога ширше коло представників української філософської спільноти, тематичний 
блок наступного, 6-го числа, ми також вирішили присвятити проблемі інтелекту-
альної біографії, однак у дещо іншому ракурсі.


