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З античних часів і дотепер філософія постійно перебу-

вала в особливому становищі і практично завжди демон-

струвала незалежність від тривіальних непорушних істин. 

Навіть за радянської доби під глевкою марксистською 

скоринкою, наче у надрах діючого вулкану, нуртували 

гарячі суперечки, які час від часу викидалися з кра тера, 

викликаючи незадоволення одних і захват інших. 

І ще одна особливість філософії виокремлювала її з 

низки інших гуманітраних наук: їй були і є байдужі кор-

дони — державні, ідеологічні й моральні. Саме це дає 

змогу філософським знанням та відкриттям заволодіва-

ти умами у найрізноманітніших краях планети.

Подібні думки вирували під час презентації №4 «Фі-

лософської думки», що відбулася 4 листопада 2010 року 

у тбіліському Університеті імені Григола Робакідзе. Для 

грузинської громадськості важливим був напис на пер-

шій сторінці журнальної обкладинки: «Філософія у сучас-

ній Грузії». 

Загалом презентація була досить спонтанною, але екс-

промт мав риси доброї організації. І на цьому зробила 

наголоc на презентації відповідальний секретар редакції 

журналу Алла Стратьєва. Для присутніх (а їхня кількість 

виявилася несподівано великою: наукові співробітники 

кількох місцевих університетів, студенти ВНЗ, журна-

лісти тбіліських видань) вона передусім розповіла про 

журнал як такий. Зазначивши, що «Філософська думка» 

є провідним філософським журналом України, який іс-

нує з 1927 року, вона наголосила, що останні два роки є 

періодом модернізації видання, коли нова редколеґія 
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розробила модель із кількох основних 

блоків; один з них презентує результати 

обговорення  певної актуальної соці-

альної або гуманітарної проблеми. Та-

кою, зокрема, є тема «Філософія у су-

часній Грузії». 

Розпочав обговорення Лері Мчедлі-

швілі, асоційований професор Тбі лі сько-

го університета імені І. Джавахіш вілі (а 

він чимало зробив для оперативної під-

готовки грузинського блоку журналу), 

нагадав присутнім, що витоки такої 

співпраці сягають кінця 1990-х років, 

коли з ініціативи тодішнього головного 

редактора «Філософської думки» Юрія 

Прилюка та за участі видатних філо-

софів Ніко Чавчавадзе і Мирослава По-

по вича було, зокрема, видано число 

«Філософської думки», де фіґурувало 

12 грузинських авторів. Л. Мчедлішвілі 

згадав і про спільні наукові конферен-

ції (одна з них відбулася у Харкові). 

В обговоренні взяли участь також док-

тор філологічних наук Додо Ла бу чидзе і 

доктор філософії Михаїл Го гатишвілі, 

які підкреслили, що вагу такого роду 

спільних наукових акцій важко пере-

оцінити, оскільки в сучасному світі 

нау ка, що замикається в собі, приречена 

на стаґнацію, а згодом і на деґрадацію.

Варто зазначити, що у презентації 

брав участь професор з Німеччини Ге-

льмут Шнайдер, директор Архіву Ге ґе-

ля. Пан Шнайдер запрошений до Тбі-

лісі для чи тання лекцій в місцевих уні-

верситетах. До речі, він із задоволенням 

сприйняв повідомлення, що №6 «Фі ло-

софської думки» за 2008 рік був вели-

кою мірою присвячений різноманітним 

аспектам наукової спадщини ін шо го 

великого німецького філософа — Іма-

нуїла Канта.

Звіти про презентацію були вміщені в 

кількох тбіліських виданнях.


