ДО ЧИТАЧІВ
В Україні війна!
Цей випуск, підготований задовго до війни, присвячено визначному філософові Джону
Ролзу, якого ще за життя називали «Русо ХХ сторіччя» та позначали іншими поважними епітетами його критики та його послідовники. Поборник справедливості
та ліберальної демократії, він і нині є дороговказом для наших пошуків умов можливості кращого суспільства — гуманного, справедливого і чесного стосовно всіх і
кожного. Прикро, що світла пам’ять про видатного філософа нині затьмарюється
для нас страшною трагедією, немислимою у третьому тисячолітті… Проте Ролз
не лише надихає на філософські роздуми. У своїй «Теорії справедливості» він наполягає на обов’язку встановлювати справедливість і боротися проти несправедливості. Саме це і є сьогодні на часі.

Авторитарна кліка диктатора В. Путіна, остаточно позбавилась маски цивілізованості та поставила завдання «окончательно решить украинский вопрос»: анексувати наші території, поневолити й асимілювати наших громадян, знищити нашу
волю до незалежності та прагнення свободи й демократії. Під блюзнірськими гаслами «денацификации» та «демилитаризации» України вони розпочали велику війну
в Європі зі сподіванням на слабкість нашої країни й байдужість європейської та
світової спільноти, й усе це задля нищення нашої історії, пам’яті та ідентичності.
Це варварське вторгнення супроводжується безсоромною кампанією офіційної російської пропаґанди та ідейною війною в соціальних мережах. Ця пропаґанда таврує
жертв аґресії та возвеличує катів, які хочуть знову заштовхати європейський нарід в тюрму народів. Деякі міста та села окуповано, якісь рашистська орда скажено випалює реактивною артилерією та авіаударами, свідомо вбиває тисячі мирних
громадян — дорослих і малих. Мільйони втікачів вже знайшли прихисток у Європі,
мільйони стали «внутрішніми переселенцями», та їхні життя і досі в небезпеці.
Прикро, що безліч російських вчених так і не засудили війну свого уряду проти українського народу, а ректори багатьох університетів навіть підтримали її. Лишень
деякі з науковців Росії безпомічно закликали до «переговорного процесу» та бідкаються щодо наростаючої хвилі ізоляції російської науки в міжнародній науковій інфраструктурі, академічних обмінах, публікаційних ресурсах та наукових базах даних.
Робіть висновки, «колеґи» — кілька десятиріч толерування авторитарного режиму
під прикриттям «интересов науки» та повне іґнорування шизоїдно-параноїдальної
антиукраїнської та антизахідної пропаґанди в публічному просторі неоімперії — все
має свою ціну! Ми не забудемо! Ми не пробачимо!

Україна чинить опір і єднається навколо ЗСУ та всіх наших захисників. Ми сподіваємося, що філософська спільнота також знайде власне місце в загальнонаціональному спротиві. Сумління кожного підкаже — як допомогти нашій країні, як
разом з усім народом здолати навалу євразійської орди. Увесь цивілізований світ
підтримує Україну. І ми віримо в нашу перемогу!

На час війни ми сподіваємось випускати наш журнал згідно з графіком, але поки що
тільки в електронному форматі.

Слава Україні! Героям слава!
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