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ДО ЧИТАЧІВ

Нинішнього року пріоритетом журналу стане аналіз та обговорення дієвості філософ-
ського дискурсу. Філософія часто асоціюється з абстрактною справою мислення. Однак 
саме мислення є найдієвішою силою людського існування. Тому якщо навіть зводити 
покликання філософії до розвитку людської здатності мислити та розуміти, вагомість 
і значення філософської справи очевидні. Але це лише загальна констатація.

Найголовніше — реальні формати та контексти залучення філософії до соціального 
і культурного поля. Тут постає низка питань. Передусім ідеться про спроможність 
філософського мислення виявляти й заявляти себе публічно — за межами спеціалізова-
них академічних осередків фахівців. Сьогодні на вітчизняних теренах спостерігається 
тенденція до зростання зацікавленості у філософії з боку громадськості. І попри ви-
никнення деяких нових форматів та інституцій, філософія ще далеко не задовольнила 
цей запит. Поруч із цим стоїть питання присутності філософії у медійному просторі, 
у засобах масової інформації. Голоси філософів і в мас-медіа лунають дедалі частіше, 
однак і це лише початок напрацювання нової культури використання філософського 
дискурсу.

Гострим залишається питання засобів і стилістики філософського мовлення. Адже 
очевидно, що суто академічний дискурс не здатен бути мовою широкої публічної кому-
нікації. Тому вітчизняна філософія має опанувати нові, публічні режими мовлення. І це 
є не лише серйозною психологічною, лінґвістичною та комунікативною проблемою. 
Публічний простір — це не лише місце «оприлюднення» філософських ідей чи — ще мен-
шою мірою — їх «популяризації». Водночас це принципово важливе місце самої філософ-
ської творчості, місце інтелектуального пошуку і здобуття нових теоретичних резуль-
татів. Лише врахування цього аспекту надає публічності філософського мовлення 
адекватної значущості.

Не менше значення має присутність і роль філософії у структурі сучасної освіченості. 
І йдеться не лише про університетську освіту; йдеться про значно вагомішу роль філо-
софії — про її здатність бути дієвим чинником конкурентоспроможності кожної осо-
бистості. Це ситуація в основі своїй соціальна. Але вона є дотичною до ситуації внут-
рішнього життя особистості, до широкого кола екзистенційних питань, щодо яких 
філософія також має говорити своє слово. 

Далеко не всі виміри дієвості філософського дискурсу тут перелічено, але й цього досить, 
щоб оцінити масштаб проблеми та її значущість для долі філософії в нашій країні.

Наостанок зазначимо, що 2017-й є також роком гучних ювілеїв — йдеться передусім 
про століття революції 1917 року та півтисячолітній ювілей Реформації 1517 року. 
Першій з цих подій буде присвячено тематичний блок наступного, 2-го числа «Фі ло-
софської думки».




