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Filozofom slovanskih GHåHO*
Med 27 in 29 majem 1999 je bila v Rzeszowu na Poljskem filozofska konferenca, ki jo je organiziral Inštitut za filozofijo WSP iz Rzeszowa skupaj s Kijevsko-mohilansko akademijo in Oddelkom za filozofijo in sociologijo Univerze
Marije Curie-Sklodowskie iz Lublina. Odvijala se je pod naslovom »Evropski
modeli strpnosti«. Med panelno diskusijo na temo »Slovanski narodi na meji
tretjega WLVRþOHWMD skupaj ali narazen« je ukrajinski profesor Marat Vernikov
predlagal ]DþHWHN aktivnosti za ustanovitev Gibanja filozofov iz slovanskih deåHO Pobudo je podprl njegov rojak, profesor Rudolf Mirski, drugi XGHOHåHQFL ±
filozofi iz Belorusije, ýHãNH Poljske, Slovaške, Rusije in Ukrajine – pa so jo
sprejeli z aplavzom. Tako se je na VUHþDQMX SR ]DNOMXþNX konference pojavila
ideja o oblikovanju revije za filozofe iz slovanskih GHåHO ] imenom „ΣΟΦΙΑ”.
Profesor Andrzej L. Zachariasz je prevzel organizacijske dejavnosti njene ustanovitve. 3ULþXMRþD številka revije je rezultat teh prizadevanj in pa tudi prijazne
podpore tej iniciativi s strani rektorja WSP iz Rzeszowa, profesorja Wlodzimierza Bonusiaka.
Kakšne vrste revija naj bi bila „ΣΟΦΙΑ”? Komu in kakšnim ciljem naj – kot
filozofska revija slovanskih GHåHO ± VOXåL" äHOLPR GD bi to bila prva revija, odprta mislecem vseh slovanskih GHåHO ki bi jim ponujala PRåQRVW objavljanja
izven njihovih GRPDþLK filozofskih krogov. 2PRJRþDOD naj bi tudi medsebojno
predstavljanje filozofskih GRVHåNRY posameznih narodov, pa tudi VWDOLãþ posameznih filozofov. 'UXJDþH UHþHQR WR naj bi bila revija, ki naj bi spodbujala de*
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lovanje skupin filozofov znotraj narodov, ki pripadajo slovanskemu kulturnemu
krogu. „ΣΟΦΙΑ” torej åHOL biti revija filozofov iz slovanskih GHåHO LQ åHOL VOXåLWL
njihovim interesom in potrebam.
Uredniški odbor te revije torej sprejema þODQNH ki zadevajo probleme, ki se
pojavljajo na SRGURþMX filozofije v GHåHODK tega kulturnega kroga, posebej pa še
tiste prispevke, ki predstavljajo izvirne rešitve filozofskih problemov. Verjamemo, da ta izmenjava idej ne bo vodila le k boljšemu poznavanju, ampak da bo
tudi navdihovala oblikovanje novih idej, posebej še tiste o VRåLWMX slovanskih
narodov v pogojih procesov civilizacijske in kulturne globalizacije.
Prva številka Filozofske revije slovanskih GHåHO „ΣΟΦΙΑ” se ne pojavlja le
v prvem letu novega stoletja, ampak tudi novega WLVRþOHWMD 9 preteklih stoletjih
je þORYHãWYR åH stopilo na pot pospešenega razvojnega procesa, ta pa s seboj ne
prinaša le velikih SULþDNRYDQM ampak tudi JURåQMH Ne moremo predvideti niti
tega, kako bo izgledal svet, kako civilizacijske in kulturne oblike slovanskih
GHåHO þH] VWR let, kaj šele, kakšen in kakšne bodo na ]DþHWNX þHWUWHJD WLVRþOHWMD
Vsakakor pa åHOLPR GD bi to novo WLVRþOHWMH NRW tudi tisto za njim, tvorno, modro in dognano sooblikovali tudi slovanski narodi. Prav tako upamo, da prihodnosti slovanskih narodov ne bo zaznamovala kulturno ORþHYDQMH ali delitev med
VRYUDåQH ali QDVSURWXMRþH si civilizacije.
Naj bo to stoletje in tudi WLVRþOHWMH þDV medsebojne bogatitve nacionalnih
kultur skozi izmenjevanje navdihov iz tradicij lastnega in drugih narodov. Bila
bi velika škoda za slovanske narode, katerih zgodovina in nacionalna identiteta
izhajata iz skupnega, þHSUDY oddaljenega porekla, þH bi v širšem procesu oblikovanja kultur v prihodnosti umanjkala njihova skupna intelektualna pobuda.
Ideali nastajajo na SRGURþMX idej in ideali postavljajo cilje dejavnostim. Prav
zato, ker je filozofija spet GRORþXMRþ dejavnik razvoja evropske kulture, filozofi
in filozofija ne smejo manjkati v procesu oblikovanja naših nacionalnih kultur.
Filozofija osmišlja UHVQLþQRVW Y kateri lahko obstajamo in ustvarjamo. Torej, naj
ustvarimo umen svet in naj åLYLPR Y njem! Ustvarimo svet, v katerem bo razlLþQRVW vrednostnih in miselnih sistemov VOXåLOD medsebojnemu bogatenju narodov in izboljševanju SRORåDMD þORYHãWYD
Urednik

