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ДО ЧИТАЧІВ

У нових традиціях нашого часопису — продовження та розвиток значущих тем, ра-
ніше порушуваних та обговорюваних на його сторінках, а також висвітлення диску-
сій, що тривають у межах різних круглих столів, семінарів, конференцій тощо. Ось і 
нині ми знову звертаємося до теоретичних семінарів, які відбуваються в рамках 
ро боти Центру міжкультурної комунікації Національного університету «Києво-
Мо гилянська академія». Минулого року основною складовою 5-го числа «Філософської 
дум ки» була тема одного з таких семінарів, присвяченого поняттю та проблемам 
досвіду, його осмисленню у філософському дискурсі. Переважна частина цього числа 
присвячена темі, що обговорювалася на іншому теоретичному семінарі, — «Поняття 
свідомості у сучасній філософії».

Уся західна філософія від Декарта й аж до кінця ХІХ — початку ХХ сторіччя мо-
же бути поінтерпретована як філософія свідомості. Натомість новітні тенденції 
під важують філософію свідомості, вказуючи на інші пріоритетні теми філософсько-
го осмислення: життя, історію, мову, тілесність тощо. Тож сьогодні, на початку 
ХХІ сторіччя, звернення до теми свідомості виявляється для філософії і даниною тра-
диції, і цікавим викликом.

У цьому числі ми також знову звертаємося до рубрики «Доторк: усні історії філо-
софії», що її розпочали минулого року. Публікації 2011 року були присвячены бесідам з 
видатним українським філософом Сергієм Борисовичем Кримським у записі Тетяни 
Чайки й викликали чималий інтерес. Цього року читачі матимуть змогу познайо-
митися з новелами-зустрічами того-таки автора, який мав бесіди і з іншими відо-
мими філософами, зокрема з Віленом Сергійовичем Горським. А в наступному, тре-
тьому числі межі знайомства з думками й міркуваннями вченого розсуне матеріал 
про презентацію нещодавно надрукованої книги «Вілен Горський: дотики, смисли, спо-
глядання».

Ключевою ж темою наступного випуску нашого журналу стануть питання аналі-
тичної філософії у заломленні крізь призму вітчизняного філософського дискурсу. 
Нагадаємо читачам, що розмова про аналітичну філософію як спосіб мислення, про 
її метод, традиції, проблематику була розпочата ще минулого року («ФД», 2011, №3) 
у статях про її історичні витоки та філософію мови.

Напевно, читачі звернули увагу й на нову нашу рубрику «Репліки», що з'явилася ми-
нулого року. Вона дає змогу оперативно відгукуватися на найрізноманітніші події на-
укового життя, пропонувати власне бачення того чи іншого питання. Запрошуємо 
читачів до широкого обговорення, зокрема в цій рубриці, ситуації у сфері академічної 
науки, фундаментального знання загалом, пекучих проблем, що окреслилися в цій цари-
ні останнім часом, позірних та справжніх. 


