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ВСТУП

Дорогий Читачу!

Тексти, які ми пропонуємо Вашій увазі, вперше публіку
ються в рамках одного видання, декотрі з них уперше з ’яв
ляться в просторі академічного дискурсу, та всі вони разом 
уперше промовлять до Вас українською мовою.

Час, коли ця збірка виходить друком, переповнений три
вогою, неспокоєм і невпевненістю в майбутньому, але він 
сповнений також надією і відчуттям, що, як ніколи перед 
тим, майбутнє нашого технологізованого, глобалізованого й 
почасти духовно розгубленого світу залежить від думки, дії та 
моральної постави кожного з нас.

Українське суспільство взяло на плечі тягар війни і ви
клики реформування країни в час війни. Посттоталітарна 
суспільна угода тихого толерування корупції, яка, здавалося 
б, кожному уділяла його зону комфорту коштом байдужості 
до спільного блага та гідності іншого, втратила свою моноліт
ність і змережилася тріщинами. Теми гідності, солідарності та 
жертовності голосно й сильно прозвучали в час Майдану не 
як лозунги чи заклики політичних гуру, а у форматі живого 
й безпосереднього свідчення. Українське суспільство почало 
відкривати й опановувати нову для себе мову жесту, дії, жер
тви, дотику, мову зустрічі, співстраждання, співпереживан
ня, мову зцілення, мову молитви, а остаточно -  мову гідності.

Саме тому мова й постава Майдану висвітлила та уви
разнила те, що провідні світові медіа, починаючи від червня 
2016 року, описують як політику у світі після-правди (ро»і- 
ІгаЙї роїійсз), де відсутні цінність факту та істинності та в
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якому правда і фальш уже не перебувають у конфлікті, а пов
ністю винесені за дужки комунікаційного простору, аналізу 
суспільних процесів та алгоритмів прийняття рішень. Хвиля 
глобального політичного популізму (російська війна в Україні, 
Вгехіі, голландський референдум щодо України та президент
ська кампанія в Америці зразка 2016 року, європейська полі
тика щодо нових хвиль біженців еіс.) виявилася для багатьох 
легкотравним продуктом, який знеболює їхні страхи та зне- 
чутливлює душі, емоційно заколисуючи й плекаючи духовну 
короткозорість, зарозумілість і зверхність, а остаточно -  бай
дужість до інших. Не вибір, а Ііке, так добре знайомий усім 
нам із соціальних мереж, стає основним політичним інстру
ментом, який використовує популіст у ХХЗ столітті. У цьому 
контексті голос і думка Дам’яна Федорики мають особливе 
значення та потенціал.

Професор Федорика має особливий дар пізнання й ро
зуміння людини в усій її екзистенційній складності, а також 
хист промовити до читача лексикою, яка з хірургічною точ
ністю унаочнює перед ним драму і велич людського життя, 
що пульсує в просторі стосунку до Іншого. Феноменологічна 
практика вслухання і вдивляння в дійсність, витриманість та 
уважність до різних форм і модальностей, через які сутності 
речей і подій виявляють себе, є виразною прикметою філосо
фування Федорики.

Філософська мова автора настільки багата, пропрацьова- 
на й відточена, що парадоксальним чином (бо хіба ж ми не 
вважаємо, що наукова об’єктивність прямо пропорційна до 
вміння автора знеособити власне «я»?) дає читачеві можли
вість відчути й пережити глибинну автентику текстів, котра 
відчитується як авторське «філософське свідчення».

Важливим джерелом філософської самобутності Дам’яна 
Федорики є його інтелектуальна та духовна чутливість і від
критість до феномену дару й дарування. Дар для Федорики є 
не просто об’єктом раціоналізування та концептуалізації, а й 
глибоко екзистеційною категорією і модальністю сповнення
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людини в просторі міжособових стосунків. Дар в інтерпрета
ції цього філософа стає основним герменевтичним ключиком, 
що прочиняє двері в таїнство людського буття і є критично 
важливим смислотворчим моментом, коли йдеться про сенс 
людського життя та покликання людини.

Основні виклики, які стоять перед кожним із нас, найбіль
ші драми та злети, які розгортаються в нашому житті, фак
тично є відблисками намагань людини побудувати своє життя 
в просторі дару, відкрившись на логіку дару, або ж, відкинув
ши дар, самоутверджуватись у просторі поза даром. З погляду 
Федорики, найбільшим нашим викликом є прийняття, воло
діння та управління дарами. Це завдання: прийняти подаро
вану землю, власне життя, життя Іншого і самого Творця як 
дар -  виявилося не під силу Адамові та Єві. Визнання дійсно
сті дару може фундаментальним чином сформувати простір 
нашої суспільної дійсності та динаміки. Прийняти існування 
Іншого як дар означає не лише відповісти на красу та гідність 
іншої особи, але й утвердитись у відповідальності за іншого, а 
отже, увійти в модальність служіння іншому.

Філософія, що викристалізовується з визнання та осмис
лення дійсності дару, стає чутливою до особистої історії фі
лософа. Тексти, які ми пропонуємо читачеві, включають та 
інтегрують особистий досвід і глибинні духовні пере життя ав
тора, але не в спосіб, що суб’єктивізує та релятивізує написа
не, а в той, який послідовно й системно підводить до зустрічі 
з людською дійсністю та правдою про неї.

У цих текстах відчувається напруга думки, пошук і ра
дість від пізнаного, відкритого, пережитого та осмисленого. 
Написані в різний час, вони також пропонують нам модаль
ність інтелектуального свідчення про особистий досвід і про 
власну інтелектуальну мандрівку автора. Ці тексти в жодно
му разі не є автобіографічними, але через них уважний читач 
зможе відчути, як росте та збагачується уявлення Федорики 
про людину, про духовний і моральний вимір її існування: 
там, де спершу ледь проглядався пунктир, постає виразна
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лінія, увиразнюється та урельєфнюється людська сутність і 
динаміка суспільного простору.

Поява цієї книжки має ще один дуже особистий вимір, 
про який не можу не згадати. Вона стає знаком глибокої та 
щирої вдячності, яку я висловлюю від імені невеликого кола 
колись іще зовсім юних інтелектуалів, котрі завдячують про
фесору Федориці своїм відкриттям філософського підходу до 
світу. Тарас Добко, Петро Гусак, Юрій Підлісний, Андрій Ко- 
стюк, Андрій Турчиновський та нижчепідписаний -  ми дя
куємо Дам’янові Федориці за яскраве й натхненне свідчення 
інтелектуального служіння та преображаюче для нас товари
шування, повагу й підтримку, які досвідчуємо вже близько 
25 років.

З особливою вдячністю я згадую Олексія Панича, який 
інвестував свій час, уміння і талант в утфаїнський переклад 
цієї книги. Без уважного управлінського супроводу Вікто
ра Полетка цей проект залишився би просто ідеєю і добрим 
наміром. Ця збірка ніколи не зазвучала б так автентично 
українською мовою без кропіткої праці наукового і мовного 
редакторів Петра Гусака і Ренати Кивелюк. Остаточно, вели
кий шмат праці в успіх цього видання вклала команда ви
давництва УКУ, і саме їм усім Ви завдячуєте тим, що зараз 
тримаєте книжку в руках.

Дорогий Читачу, бажаю Вам плідної та надихаючої філо
софської мандрівки з текстами, у яких поєдналася інтелекту
альна відвага і смиренність, відкритість на голос дійсності й 
любов до Іншого, глибока віра та довіра до свого читача.

Володимир Турчиновський,
декан факультету суспільних наук, 

директор Міжнародного інституту етики 
та проблем сучасності 

Українського католицького університету, 
Львів, 8 лютого 2017 року


