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Podziękowanie
Z końcem czerwca 2020 roku zrezygnowałem z funkcji redaktora naczelnego
„Przeglądu Filozoficznego”. Miałem trzy powody. Podczas ostatniej oceny
parametryzacyjnej czasopism PF otrzymał 20 punktów. Tym samym stał się
jednym z najniżej notowanych czasopism filozoficznych w kraju. Mówiąc
wprost, teraz „nie opłaca się” publikować w PF, ponieważ autor nie otrzymuje
liczbowego uznania za swą pracę. Nie umiałem podjąć na czas decyzji, które by
zapobiegły uzyskaniu tej oceny, a to zapewne jest konsekwencją moich dość
konserwatywnych wyobrażeń na temat tego, jak należy redagować pisma
naukowe. Ponadto, jak mówi porzekadło: „Nie da się nauczyć starego psa
nowych sztuczek”. Po blisko 27 latach pracy nie mogę udawać psa młodego.
To jest drugi powód mojej rezygnacji. Trzecim są zapowiadane zmiany
administracyjne w obrębie Uniwersytetu Warszawskiego: Wydział Filozofii
i Socjologii UW zostanie podzielony. Mimo więzi przyjaźni, które mnie łączą
z wieloma pracownikami Socjologii, i pamiętając o wielkim i wyraźnym
wsparciu dla PF ze strony niektórych spośród nich, byłem i jestem
zwolennikiem autonomii filozofii w strukturze uczelni i teraz ta wizja będzie
zrealizowana. Sądzę, że jej urzeczywistnienie powinno być zaakcentowane
także zmianą na stanowisku szefa PF. Nowi ludzie łatwiej z sobą współpracują.
Chcę podziękować wszystkim osobom, które czytały PF, publikowały
w naszym czasopiśmie, brały udział w naszych konferencjach i zamieszczały
swe artykuły w książkach publikowanych w ramach Biblioteki Przeglądu
Filozoficznego. To dzięki Państwu nasz kwartalnik miał przez wiele lat dobrą
reputację. Specjalne podziękowania kieruję pod adresem zespołu redakcyjnego
PF, w szczególności chcę wyrazić wielką wdzięczność prof. Bogdanowi
Dziobkowskiemu i mgr. Łukaszowi Kowalikowi za ciężką codzienną pracę nad
wydawaniem pisma. Bez ich wysiłku i pomysłowości musiałbym znacznie
wcześniej zrezygnować z pełnionej funkcji. Jest to też właściwy moment, bym
z wdzięcznością wspomniał inicjatywę prof. Barbary Skargi, która doprowadziła do wznowienia „Przeglądu Filozoficznego” po kilkudziesięciu latach
zawieszenia pisma. Muszę też przypomnieć pracę p. Katarzyny Łańcuckiej,
która ostatnie lata swego życia poświęciła PF na stanowisku jego sekretarza
naukowego. A mając na uwadze, że dla czasopism sponsorowanych
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szczególnie ważne jest oficjalne poparcie, serdecznie dziękuję kolejnym
władzom Wydziału Filozofii i Socjologii UW, kolejnym władzom I Wydziału
PAN i wszystkim członkom Komitetu Nauk Filozoficznych PAN nie tylko za
pomoc okazywaną redakcji, ale i za niezmienne zaufanie i docenianie naszej
pracy.
Osobom pozostającym w Redakcji i ewentualnym nowym jej członkom
życzę, by praca, która Państwa czeka, była tak miła i wciągająca dla Państwa,
jak była dla mnie.
Jacek Hołówka

