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ДО ЧИТАЧІВ

У тематичному блоці цього числа ми продовжуємо тему інтелектуальної біографії. 
Якщо у попередньому числі ми зосередили увагу головно на конкретному досвіді наших 
сучасників і співвітчизників, то в цьому вдаємося до більш загального смислового го-
ризонту теми: це і досвід західної традиції, і теоретичні засади біографістики, і уза-
гальнення радянської філософії як ситуації мислення. Уваги цій темі у двох числах 
приділено начебто чимало, але завдяки цьому оприявнюється, наскільки вона багато-
вимірна і складна. Насправді йдеться хіба що про перший дослідницький доторк. Тож 
нехай він стане стимулом для подальших інтелектуальних пошуків у цій царині.

Завершення року, як завжди, спонукає до розмови про майбутнє. Весь час доводиться 
констатувати, що справа мислення у вітчизняних умовах відрізняється певним 
драматизмом, унаочненим у вічному питанні «бути чи не бути?». Найменше у наших 
філософських справах певності, стійкої сталості продовження й розвитку того по-
зитивного, що з’являється і є гідним продовження. Шансів не бути завжди значно 
більше, ніж бути. І втім, попри всі несприятливі обставини, інколи навіть чи не 
якимсь дивом, певні змістовні речі існують, а подекуди навіть примножуються. 
Сподіваймося, що й надалі цей втішний парадокс буде мати силу.

Серед перших чисел наступного року редколеґія має надію видати тематичне число, 
присвячене проблемі самовизначення та ідентичності вітчизняної філософської (й за-
галом інтелектуальної) традиції. Воно є результатом спільних зусиль білоруських та 
українських філософів і — подібно до спільного російсько-українського числа (ФД, 
№ 4 за 2011 рік) — одночасно буде видане в Україні українською і в Білорусі білорусь-
кою мовами. Інший очікуваний тематичний блок – «Леґітимація і насильство» — не 
лише заторкує одну з чільних тем сучасної соціальної філософії, а й є вельми актуаль-
ним з огляду на реалії поточної української політичної практики.

Продовжить тематику політичної філософії обговорення проблем політичного дис-
курсу та ідентичності, яке плануємо провести у січні 2013 року за участі В. Декомба 
та інших знаних французьких інтелектуалів. Серед інших планів — звернення до ме-
тодологічних проблем сучасного релігієзнавства, проблема філософських генерацій та 
теоретичної спадкоємності; також дуже на часі є обговорення сучасної моделі фі-
лософської освіти та місця філософії у структурі університетської освіти взагалі. 
Однак головним планом редколеґії залишається налаштованість на тісну співпрацю 
та діалог з вітчизняною філософською спільнотою, до ініціатив якої ми завжди від-
криті. Хотілося б, щоб читачі журналу відчували — плани нашої роботи у ваших 
власних руках, ви їх формуєте своїм інтелектуальним запитом.

І ще один план щодо організації нашої роботи: «Філософська думка» впритул підійшла 
до того, щоб нарешті у 2013 році ввійти у міжнародну наукометричну базу SCOPUS. 
Завдяки цьому наш контакт зі світом стане трохи більш усталеним.


