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ІТАЛІЙСЬКА ФІЛОСОФСЬКА ПЕРІОДИКАІван 
Іващенко

Італія належить до ключових філософських країн 

Європи з надзвичайно багатою та довгою тради цією 

академічної філософії. Імена Джордано Бруно, Джо-

ванні Піко делла Мірандоли, Нікколо Ма к’я веллі, 

Джованні Баттисти Віко, Бенедетто Кроче, Антоніо 

Ґрамші, Умберто Еко, Джорджо Аґамбена відомі кож-

ному професійному філософові. Роз ви нена філо-

софська традиція немислима без мережі періодич-

них видань, на сторінках яких точаться дис кусії. 

При значення професійної філософської періодики 

полягає в запровадженні та підтриманні стандартів 

публічного вжитку розуму. Професійна філософська 

спільнота має формулювати критерії, які відрізня-

ють раціональність від її імітації, професіонала — від 

дилетанта. Ось неповний перелік італійських фахо-

вих часописів, які увиразнюють такі критерії в Італії.

1. «Rivista di filosofia» (Часопис філософії), який 

нині видає болонське видавництво «Il Mulino» (https: 

//www.mulino.it/riviste/issn/0035-6239). Ви дан  ня ча со-

пису було започатковано 1909 року. Він є найстарі-

шим професійним філософським періодичним ви-

данням в Італії й орієнтований радше на теоретичні 

дослідження. 

2. «Giornale critico della filosofia italiana» (Кри-

тичний журнал італійської філософії), який видає 

флорентійське видавництво «Le Lettere» (http://

www.lelettere.it/site/d_Page.asp?IDPagina=42). 

Журнал заснував італійський філософ і політик 

Джованні Джентиле в 1920 році. Його присвячено 

історії італійської та європейської філософії, але 

також і суто теоретичним дослідженням.
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3. «Acta Philosophica» (http://www.actaphilosophica.it/it) — міжнародний 

італійський філософський часопис, започаткований 1992 року. Робочі мови 

часопису — італійська, англійська, французька та іспанська. Часопис орієн-

тований на обговорення зв’язку між наукою і філософією.

4. «Rivista Italiana di Filosofia del Linguaggio» (Італійський часопис з 

філософії мови) (http://www.rifl.unical.it/index.php/rifl/index) — це онлайн- 

ча сопис відкритого доступу, заснований 2009 року, що спеціалізується на 

філософії мови. Робочими мовами часопису є італійська, англійська, фран-

цузька, німецька, іспанська та російська.

5. «Bollettino del Centro di studi vichiani» (Бюлетень центру досліджень 

Віко) (http://www.giambattistavico.it/riviste). У цьому тематичному виданні 

публікують тексти, що присвячені філософії Джованні Баттисти Віко (1668–

1744). Перше число вийшло друком у 1971 році. Усі тексти публікуються 

італійською мовою.
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