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ДО ЧИТАЧІВ

Одне з чільних завдань філософського розуму полягає в усвідомленні характеру сучас-
ності. Підсумком цієї роботи є те, що зазвичай називають «діагнозом нашого часу». 
Слід визнати, що як подібні діагнози, так і побудовані на підставі їх передбачення бодай 
найближчого майбутнього належать до числа найбільш непевних вправ філософського 
дискурсу. Попри те, що плин життя зазвичай видається ледь не рутинним, завтрашній 
день часто приносить неочікувані події.

Один з головних шляхів розуміння як наявного, так і перспективи майбутнього пролягає 
через осмислення минулого. Саме таку плідну можливість створив своєю книжкою 
«Червоне століття» академік Попович. Звісно, минуле століття не обділене увагою. 
Створені десятки блискучих творів істориків, філософів, соціологів, економістів про 
велетенську драму століття, що минуло. Але й серед них «Червоне століття» посідає 
гідне місце, а для українського гуманітарія воно особливо значуще. Значуще тим, що у 
калейдоскопі подій обирає ракурс, який викликає найбільший резонанс з долею нашою 
країни. Це не просто історія ХХ століття, а історія в її дотичності до українських по-
дій. Та й взагалі не про історію як таку йдеться Мирославові Поповичу, а про долю люд-
ства і людської особистості у екстраординарних ситуаціях століття тоталітаризму 
і світових воєн, виходу в космос і атомної енергії, науково-технічної революції та еко-
логічної кризи. Мало сказати, що цей твір належить до нечисленних сьогодні витворів 
філософії історії — практично зниклого на вітчизняних теренах жанру. Не меншу вагу 
має вироблений автором метод розгляду та аналізу, в якому органічно поєднується осо-
бистісне, екзистенційне переживання подій із масштабними історичними картинами. 
Це дійсно книга не про події, персони чи процеси, а книга про сенс. 

Необхідно було сказати про ці неординарні якості книги Поповича, щоб стало зрозу-
мілим, чому саме, відштовхуючись від її сюжетів, було вирішено провести розмову — 
зреш тою, радше розвідку, зондаж — щодо сенсу нинішнього, ХХІ століття. І вже в на-
шій готовності цей сенс шукати міститься теоретична позиція і виклик поширеній 
сьогодні відмові від будь-яких загальних міркувань, пов’язаних з долею людства (транс-
гуманізм та футурологічні вправи не беремо до уваги). 

Сподіваємося, здійснена спроба стане поштовхом для більш ґрунтовного розроблення 
по ставлених питань.

Тематичний блок наступного, п’ятого числа «Філософської думки» буде присвячено об-
говоренню сучасної епістемологічної термінології. Останнім часом ми є свідками деба-
тів щодо перекладу певних термінів українською. Зокрема це стосується текстів, при-
свячених епістемологічній проблематиці з різних філософських традицій, де ті самі 
ключові терміни можуть набувати різних значень, і це іноді несподівано прояснює для 
нас сенси, здавалося б, узвичаєних слів наукової, ба й повсякденної мови. 


