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ТЕМА ЧИСЛА: ФІЛОСОФІЯ 
У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ

Переднє слово
Останнім часом ми спостерігаємо процес виходу філософії у публічний простір. 

Виникає дедалі більше неакадемічних майданчиків, на яких відбуваються лекції 

й семінари з філософії. Редколеґія часопису «Філософська думка» вирішила об-

говорити цей процес, запросивши до обговорення як філософів, що виступають 

на таких майданчиках і досліджують процеси їхнього виникнення, так і орга-

нізаторів філософських заходів у публічному просторі не лише з Києва, а й та-

кож з інших міст України.

Предметом дискусії насамперед став сам феномен виходу філософії з ака-

демічних авдиторій до ширшої публіки. Чим зумовлений цей процес? Свідчить 

він про позитивні чи неґативні тенденції всередині нашого суспільства?

Інше коло питань стосувалося самої природи соціального запиту на філо-

софію в публічному просторі. Було цікаво подивитися на те, які люди формують 

цей запит, якого вони віку й соціального статусу, яку мають освіту, ким пра-

цюють або де навчаються, що саме вони очікують від філософії й чи може вона 

їм це дати.

Останнє питання виводить нас до іншого аспекту зазначеної проблема-

тики, який можна сформулювати у вигляді низки питань. Чи готові акаде-

мічні філософи виходити на публічні майданчики? Якими фаховими власти-

востями вони мають володіти, аби бути в змозі спілкуватися з позафілософською 

авдиторією? Чи не передбачає таке спілкування обов’язкового спрощення філо-

софської проблематики, яке призводить до примітивізації філософського знан-

ня аж до перетворення його на набір банальностей? А чи навпаки справжній 

професіонал має вміти дуже стисло і прозоро формулювати складні філософ-

ські питання та накреслювати можливі відповіді на них?

Нарешті, варто замислитися над співвідношенням викладання філософії 

в академічних установах і її присутністю у публічному просторі. Чи не озна-

чає така присутність занепад університетів, які вже не можуть задовольни-

ти суспільний запит на філософію зокрема й гуманітаристику взагалі? А чи 

вихід філософії поза межі академічних інституцій спонукатиме їхній розви-

ток і зацікавленість до них у ширших колах українського суспільства?

На ці та пов’язані з ними питання спробували знайти відповіді учасники 

дискусії.




