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Оновлення "Філософської думки", розпочате минулого, 2008 року, редакція часопису має намір

продовжити енергійно та цілеспрямовано.

Важливо, щоб кожен учасник філософської спільноти України відчув: журнал належить усім.

Він є простором професійного спілкування, місцем оприявнення результатів досліджень, джере$

лом інформації про важливі події національного та світового інтелектуального життя. Разом із

тим, ми бачимо наше видання не просто органом наявної філософської спільноти. Воно поклика$

не бути дієвим інструментом її самотворення, щоб філософська спільнота та інтелектуальне

життя стали тим, чим мають посутньо бути. 

Редакційна колеґія має намір бути уважним та обережним посередником між усіма нами —

учасниками філософської думки країни — задля досягнення спільної мети. Це можна було б ко$

ротко сформулювати як місію часопису — творення сучасної культури філософського мислення

шляхом формування критичної спільноти філософів, а також дослідників та інтелектуалів у

різних царинах наукової діяльності, всіх не байдужих до філософії у країні. Ми бачимо у «Філо$

софській думці» публічну думку, публічне застосування філософського розуму, можливе суто на

ґрунті відкритості до критики й наукової взаємокритики, коли йдеться про арґументи й контр$

арґументи, які мають бути почуті. 

Ми хотіли б запропонувати таке професійне й інтелектуальне єднання як заради справи вижи$

вання й розвитку самої філософської професії, філософування й теоретизування, так і для прак$

тичного застосування їх у різних вимірах нашого життя hic et nunc. Тому йдеться не про відсто$

ронене співіснування матеріалів, нейтрально скупчених у випадковий випуск. Дискусії, полеміки,

ґрунтовні відгуки на праці колеґ, на конференції та інтелектуальні події тощо — все це накопи$

чуватиметься у редакційному портфелі. 

Оновлена — критична — публічність часопису вимагатиме й оновленої якості філософського

дискурсу учасників спільноти. Філософська думка насамперед передбачає вміння думати кожно$

го разу власним чином і на підвалинах національного культурно$історичного та суспільного досві$

ду. Втім, навряд чи існує інший спосіб поліпшити якість філософських досліджень і викладання

філософії, ніж безпосереднє долучення їх до дисциплінованої традиції кращих європейських, світо$

вих філософських напрямів і шкіл. Дисципліна вітчизняної філософської думки, наразі розхитаної

негараздами соціальних трансформацій та свавіллям в усіх царинах сьогоднішнього суспільного

життя, — ось що також має на меті редколеґія «Філософської думки». Так само ретельного

критичного осмислення, як уважає редколеґія, вимагатиме й суспільний ґрунт, світ нашої куль$

тури, з якого ця думка проростає, зокрема наше філософське минуле.

Ми приділятимемо максимально можливу увагу завданню вбудови роботи української філософії у

традицію світової думки: очікуємо на переклади та критичний аналіз напрацювань світової фі$

лософії. Ми готові — й закликаємо усіх зацікавлених колеґ долучатися до нас — перенести чима$

лий досвід представників редколеґії зі співпраці з відомими західними філософами$сучасниками

на діяльність нашого часопису: на його сторінках ми очікуємо на конструктивні зустрічі з ними. 

Редколеґія ще вагається щодо того, якою має бути рубрикація часопису — добре усталеною,

частково мінливою чи такою, яку диктуватиме часто$густо випадковий зміст редакційного

портфеля. Очевидно одне, що ми маємо починати шлях оновлення часопису з того філософського

доробку, який редколеґія має на столі на час кожного випуску. На сьогодні часопис запроваджує,

як можна побачити з цього числа, тематичні випуски, побудовані переважно довкола певного

стрижня тематизації — напряму досліджень, ідей визначного філософа, актуальної проблеми чи

події. Втім, в ідеалі, ми налаштовані на відкриту співпрацю з усіма потенційними дописувачами

«Філософської думки», коли навіть за тематичного розмаїття матеріалів, які друкуватимуться

тут під однією обкладинкою, формуватиметься спільність філософської думки завдяки власній

якості та професійному єднанню українських інтелектуалів.

Ми відкриті для пропозицій та ініціатив наших читачів, усіх, кого турбує доля філософії в Ук$

раїні. Запрошуємо до співпраці.
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