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Замість вступу
На творчість Ґриґола Робакідзе (1880—1962) вели-

кий вплив справила філософія Фридриха Ніцше. 

Відомий грузинський письменник і мислитель не 

тільки адекватно сприйняв ідеї Ніцше, але також 

плідно розвинув їх у своїх теоретичних листах та 

художніх творах [Иремадзе, 2007: с. 18—19]. 

Питання рецепції філософії Ніцше 1 у творчос-

ті Ґр. Робакідзе ще недостатньо вивчені. Це не-

заперечний недолік грузинської гуманітарної дум-

ки. Безумовно, неважко знайти причину цього 

упущення — за комуністичної диктатури Ґриґол 

Робакідзе, поряд з Ніцше, належав до мислителів, 

творчість яких була заборонена. І все ж, навіть у 

новітніх працях, присвячених творчості Ґр. Ро ба-

кідзе, це питання не розглядали достатньою мірою. 

В обсяговій інформаційного характеру праці Акакія 

Бакрадзе також важко знайти щось нове у цьому 

аспекті. Слід відзначити, що праця заторкує місце 

ідей Ніцше у художній творчості Ґр. Робакідзе, але 

геть зовсім оминає філософський аналіз цього пи-

тання [Бакрадзе, 2006]. 

Більш ґрунтовним виглядає виданий 1989 року 

лист Луїджі Маґаротто, присвячений Ніцше та 

 1 Про рецепцію філософії Ніцше в європейському мисленні 

див. [Иремадзе, 2009b]. 
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Ґриґолу Робакідзе, але й тут автор більшою мірою пропонує нам радше 

біографічно-літературний аналіз проблеми, ніж філософський [Магарот-

то, 1989: с. 14—15]. 

У пропонованій статті ми не заторкнемо вплив філософії Ніцше на ху-

дожню творчість Ґр. Робакідзе 2. Це має стати предметом спеціального до-

слідження. Обмежений обсяг цієї статті не дає нам змоги заторкнути це 

питання. Більш виправданим з нашого боку буде при розгляді ідей Ніцше 

заторкнути коло питань, окреслених Ґр. Робакідзе в його філософських 

листах та статтях. У процесі аналізу ми використаємо філософський ас пект 

поняття комунікації і в цьому ракурсі розглянемо кілька значних питань 

творчості Ніцше та Ґр. Робакідзе (приміром, індивідуалізм та універса лізм). 

Уявляється, що в такому методологічному ключі більш явним стане ніц-

шеанське кредо Ґр. Робакідзе — цього, безперечно, цікавого мислителя. 

Що таке індивідуалізм?
Ще у ранній молодості Ґр. Робакідзе звернув увагу 

на творчість Ніцше і головну її перевагу побачив у пропаґанді індивідуаліз-

му. Підтвердженням цього є видана 1902 року стаття «Соціологічний етюд» 

[Робакидзе, 1902: с. 1—3], в якій грузинський мислитель говорить, що, не-

зважаючи на крайність деяких позицій Ніцше, він є «пречудовим індивіду-

алістом» та апологетом «могутності людини»; він захоплює читача у першу 

чергу своєю ідеєю «Надлюдини» [Робакидзе, 1902: с. 3]. 

Індивідуалізм став однією з головних філософських тем філософських 

нарисів Ґр. Робакідзе і водночас сполучною ланкою між творчістю Ґр. 

Робакідзе та філософією Ніцше. Одну із своїх ранніх статей — «Із філосо-

фії. Індивідуалізм» (1906) [Робакидзе, 1989а: с. 11—15] — Ґр. Робакідзе спе-

ціально присвячує проблемі індивідуалізму, виокремлюючи три його різ-

новиди: 1) соціальний індивідуалізм Макса Штирнера; 2) моральний інди-

відуалізм Фридриха Ніцше; 3) релігійний індивідуалізм Льва Толстого. 

У цій статті Ґр. Робакідзе розглядає проблему індивідуалізму в кон-

тексті теорії пізнання. У зв’язку з цим він вважає, що індивідуалізм є одним 

із головних напрямків теорії пізнання; але тут виникає питання — чи мож-

ливе принципове філософське обґрунтування послідовного індивідуалізму 

або, якщо вдатися до вислову самого Ґр. Робакідзе, теорії граничного ін-

дивідуалізму. 

Ця філософська проблема є темою не тільки згаданої вище статті Ґр. Ро-

бакідзе, це також одна з найскладніших проблем філософії Ніцше. З пози-

ції граничного індивідуалізму питання забезпечення всезагальності знан-

2 Стосовно драм Ґр. Робакідзе існує грузинський переклад доволі цікавого німецького 

дослідження (див.: [Хойзерман, 2006]). 
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ня виявляється доволі суперечливим. Тут елементарно виникає проблема 

передачі знань: якщо у світі все настільки індивідуальне, то ми не зможемо 

виявити на Землі жодного ідентичного з іншим листочка або камінця, отже 

ми стикаємося з тим, що індивідуальність є абсолютною, а спільності (за-

гальності) взагалі не існує! В людині індивідуальність досягає такої своєї 

граничності, що тут «особистісна індивідуальність» є всього-на-всього 

реальністю [Робакидзе, 1989а: с. 23]. Відповідно до цієї логіки все є інди-

відуальним, тобто принцип індивідуалізму є абсолютним. Це, у свою чер-

гу, означає, що окремі індивіди докорінно відрізняються один від одного і 

між ними не існує взаємоспіввіднесеності (співвідношення). 

На думку Ґр. Робакідзе, саме у цьому випадку виникає необхідність 

розгляду проблеми «метафізичних мостів» [Робакидзе, 1989а: с. 24]. Процес 

обґрунтування граничного індивідуалізму обтяжений нерозв’язним теоре-

тичним протиріччям; на думку Ґр. Робакідзе, такого роду індивідуалізм 

веде нас до суб’єктивного ідеалізму і в остаточному підсумку до соліпсизму. 

У свою чергу, це означає, що один індивід, тобто «Я», що пізнає, вносить 

сумнів в існування іншого індивіда, тобто іншого «Я». В результаті цього у 

граничного індивідуалізму «з-під ніг вислизає ґрунт» і, використовуючи 

вислів Ґр. Робакідзе, ми доходимо до «інтелектуального самогубства» [Ро-

бакидзе, 1989а: с. 24]. 

«Інтелектуальне самогубство» у першу чергу має на увазі, що між двома 

різними індивідами не існує комунікації, дискурсу. Виходячи з цього ви-

никає наступне питання: чи можлива в принципі комунікація між двома 

різними індивідами? Якщо можлива, то якими у цьому випадку є її кон-

диції, умови?

Проблема комунікації у Ніцше: 
чи існує всезагальна мудрість?
Питання можливості, допустимості комунікації — 

це одне з найскладніших питань філософії Ніцше. У своїх пізніх записах 

німецький філософ говорить: «Я бажав би, щоб мене зрозуміли». Це озна-

чає, що, всупереч дуже поширеній думці, Ніцше писав «для всіх», і в цьому 

розумінні «Так казав Заратустра» являє собою книгу, написану «для всіх і 

для кожного». Хоча слід відзначити, що саме у цьому творі вперше постає 

проблема теоретичного обґрунтування можливості міжіндивідуальної 

комунікації. Чи можливо поділитися своїми думками з іншим, будучи 

адекватно зрозумілим ним? Тут у наявності трагедія «теоретичної люди-

ни»! Спроба розуміння логічних суб’єктів, замкнутих в індивідуальне іс-

нування, наштовхується на неподоланні, нерозв’язні протиріччя, оскіль-

ки індивідуальне життя людей не вміщується в рамки такого (логічного) 

мислення. 
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Головною є доля конкретної людини, а не питання про те, що являє 

собою людина взагалі 3. Звідси висновок, якого доходить філософія Ніцше: 

«спільного (загального) шляху» не існує. Це означає, що у людей немає 

спільних цілей та завдань. То ж як у принципі можлива комунікація? Будучи 

ініціатором докладного розгляду питання про комунікацію, Ніцше не дає 

на це питання скільки-небудь задовільної відповіді. Його праця «Так ка-

зав Заратустра» наочно оголює труднощі, пов’язані з процесом комуніка-

ції. Ніцше не намагався послідовно знайти шляхи їх розв’язання, оскільки 

у протилежному випадку йому довелося б відмовитися від своїх головних 

принципів. Якщо кожна людина має свої власні — відмінні від таких у ін-

ших людей — цілі та завдання, то навчання як таке втрачає будь-який сенс. 

Ніцше чудово усвідомлює цю ситуацію й залишає самотнього Заратустру 

на роздоріжжі. Індивідуальний досвід є таким, що ним не можна адекватно 

поділитися з іншим; якщо ж припустити, що індивідуальним досвідом 

можна поділитися, то тієї ж миті він стає всезагальним досвідом і втрачає 

свою індивідуальну природу. Ось чому після кожної своєї проповіді За ра-

тустра повертається в свою печеру і там намагається підсумувати результа-

ти міжіндивідуальної комунікації. Включений до процесу комунікації 

Заратустра ясно усвідомлює свою долю: він втрачає своє «Я», щоби згодом 

знову повернутися до нього. Виходячи з цього, комунікація означає вихід 

із власного «Я», перетворення на інше «Я», означає спробу причащення до 

іншого. У формулі розуміння, запропонованій Ніцше («Жадаю бути зрозу-

мілим іншими»), ймовірно, більше уваги приділено труднощам процесу 

комунікації, ніж новим методам її здійснення. Пізніше він говорить: «Дуже 

важко бути зрозумілим». Свого героя, Заратустру, Ніцше врешті-решт за-

лишив наодинці із самим собою, в оточенні диких тварин. Процес кому-

нікації з «вищими створіннями», незважаючи на численні спроби За ра тус-

три, нездійсненний [Иремадзе, 2009а: с. 10—15]. Такого висновку доходить 

Ніцше. Звернімося до тлумачення цієї проблеми у Ґриґола Робакідзе. 

«Свідомість узагалі»:
 універсальне та трансцендентальне
На думку Ґр. Робакідзе, теорія граничного (тобто 

однобічного) індивідуалізму не може забезпечити «розуміння» — посилаю-

чись на його власний термін «взаємовідносини» — між двома різними ін-

дивідуальностями, тобто між двома «Я» 4. Це веде до того, що неможливою 

3 Цю тематику я докладно дослідив у книзі, присвяченій Ніцше [Робакидзе, 2006b: 

с. 11—15]. 
4 «Як я вже відзначав, граничний індивідуалізм, доведений до свого логічного завер-

шення, виключає можливість хоч би то якого “розуміння” або взаємовідносин між 

індивідуальностями» [Робакидзе, 1989а: с. 25]. 
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стає навіть ідентифікація індивіда. Індивідуалізм на всі питання відпові-

дає одночасно і «так», і «ні» [Робакидзе, 1989а: с. 24]. Виходячи з цього, у 

цієї філософської теорії немає міцного підґрунтя і вона не в змозі стати 

підставою для пояснення процесу набуття-становлення всезагального 

знання. Але водночас між людьми, понад те, між живими істотами існує 

щось спільне (загальне). Як же осягнути це спільне (загальне)?

У своїй згаданій вище статті «Із філософії. Індивідуалізм» при роз в’я-

занні цієї проблеми Ґр. Робакідзе стає на кантіанські позиції, явним чином 

відмежовуючи себе від Ніцше. На його думку, у людей є «свідомість узага-

лі», завдяки якій можливі «розуміння» та «взаємовідносини» між людьми. 

Саме «трансцендентальна свідомість» Канта є тим, що надає пізнанню 

«всезагального значення», зумовлює «всезагальну цінність» його сутності й 

урешті-решт є необхідною умовою об’єктивності пізнання. Вона є під-

ставою соціального співіснування людей і зумовлює загальнолюдську 

творчість. Через це «трансцендентальна свідомість» є універсальним кри-

терієм духовної творчості людини, а у міжособистісних відносинах — ін-

станцією, яка встановлює діяльнісні норми. 

Разом з тим Ґр. Робакідзе намагається почасти розширити кантіанське 

поняття «трансцендентальної свідомості», коли говорить про «спільність 

свідомості» [Робакидзе, 1989а: с. 25] не тільки між людьми, але й між жи-

вими істотами (на прикладі собаки) загалом. Понад те, на його думку, 

«взаєморозуміння» можливе не тільки між земними істотами, але й між 

людьми та людиноподібними істотами, припустімо, з Марса, зрозуміло, 

мовою відповідних символів. Безперечно, психофізична структура цих 

від мінних одна від одної істот різна (втім, так само як і у випадку з люди-

ною та собакою), але між ними неодмінно є щось спільне. Тут ми підхо-

димо до моделі у деякому роді космічної свідомості, яка є настільки уні-

версальною, що стосується всіх творінь Всесвіту. 

Окресливши подібну модель, Ґр. Робакідзе виходить за рамки ніцше-

анської філософії й водночас, скориставшися кантіанським поняттям, 

виходить також і за межі кантіанської критичної філософії. Він уводить 

поняття соціальності, соціальної системи, яка є підґрунтям соціальної на-

уки, і в центр цієї моделі ставить людину. 

На думку Ґр. Робакідзе, соціальність є тим мостом, завдяки якому мож-

ливе об’єднання різних індивідуальних досвідів. Індивідуальні досвіди 

створюють усезагальний соціальний досвід і в остаточному підсумку за-

гальнолюдську культуру. Тільки цим шляхом індивід здобуває свою функ-

цію і здатність власного становлення (самоідентифікації). 

Отже, процес комунікації можливий. На думку Ґр. Робакідзе, підставою та 

необхідною умовою його є те «спільне (загальне)», що існує між різними ін-

дивідами. Цим «спільним (загальним)» є так звана універ сальна свідомість. 
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Ніцше: «між Діонісом та Аполоном»
Відомий грузинський письменник і мислитель Да-

вид Касрадзе (1885—1965) небезпідставно закидав Ґр. Робакідзе 5 щодо то-

го, що той недостатньо уваги приділив пізній творчості Ніцше [Касра дзе, 

1911: с. 2—3]. Крім того, Д. Касрадзе знаходив невиправданим з боку Ґр. Ро-

бакідзе абсолютизування Діоніса та Аполона: для адекватного розуміння 

Ніцше не обов’язкове згадування «нірвани» та «Аполо-діонісійського куль-

ту», оскільки це робить тлумачення ще туманнішим [Касрадзе, 1911: с. 3]. 

Хоча Ґр. Робакідзе й не залишив зовсім без уваги пізній період мислен-

ня Ніцше, але, безперечно, що у творчості Ніцше він висуває на перший 

план культи Діоніса та Аполона [Робакидзе, 1911: с. 2—3]. На думку Ґр. Ро-

бакідзе, «для розуміння Ніцше необхідне філософське розуміння саме 

культів Діоніса та Аполо» [Робакидзе, 1911: с. 3]. Відомо, що чимало ви-

значних дослідників Ніцше звертали величезну увагу на ці два витоки ел-

лінської культури. Відповідно до цього, говорить Ґр. Робакідзе, саме тому 

й він звернувся до цих двох витоків з метою зрозуміти філософію Ніцше і 

розкрив вчення Ніцше «між Діонісом та Аполо» [Робакидзе, 1911: с. 3]. 

Ґр. Робакідзе намагається підібрати секретний ключик до вчення Ніц-

ше і знаходить його у двох означених вище принципах еллінської культури: 

«В моєму розумінні творчість Ніцше розливається між Діонісом та Аполо» 

[Робакидзе, 1911: с. 3]. Він вважав, що цим він уловив головний нерв учен-

ня Ніцше. Антична грецька культура ґрунтувалася не тільки на аполонів-

ському (споглядально-інтелектуальному), але й на діонісійському (життє-

вому, буттєвому) принципі. 

На думку Ґр. Робакідзе, Освальд Шпенґлер не приділив належної 

уваги феномену Діоніса, оскільки він протиставляв один одному аполонів-

ський і фаустівський принципи. В одному із своїх р анніх листів, присвя-

чених філософії історії О. Шпенґлера, грузинський мислитель критикує 

філософа за іґнорування діонісійського начала («концепція Шпенґлера за-

знає жахливої невдачі на феномені Діоніса» [Робакидзе, 1989b: с. 39]; Ніц-

ше здійснює відкриття Діоніса для європейського мислення і після цього 

поза Ніцше стає неможливим погляд на грецьку культуру, а О. Шпенґлер 

ви пускає це з уваги [Робакидзе, 1989b: с. 39]; у цьому розумінні спроби 

О. Шпенґлера перевищити Ніцше є марними [Робакидзе, 1989b: с. 40]). 

Висновок: Діоніс чи Надлюдина?
В одному із своїх листів — «Моє життя» — Ґр. Ро-

бакідзе говорить, що з позицій твору «Так казав Заратустра» ніцшеанська 

ідея Надлюдини не виглядає спроможною. Натомість феномен Діоніса та ідея 

5 Дискусія з приводу філософії Ніцше між Д. Касрадзе та Ґр. Робакідзе докладно розгля-

нута мною у статті німецькою мовою [Iremadze, 2006: S. 223—224].
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одвічного повернення стає постійною темою міркувань [Робакидзе, 1994: 

с. 226—227]. 

Чому Ґр. Робакідзе відмовляє ідеї Надлюдини у спроможності, врахо-

вуючи її тісний зв’язок з ідеєю одвічного повернення?

У результаті критики Давида Касрадзе Ґр. Робакідзе заглиблюється у 

пізню творчість Ніцше й у згаданому листі — «Освальд Шпенґлер, Частина 

друга» (1923) — співвідносить Надлюдину з Діонісом: «Надлюдина Ніцше ін-

ша: це зароджений у людині Діоніс» [Робакидзе, 1989b: с. 39]. Він, як і рані-

ше, заперечує вплив дарвіністської біології на світогляд Ніцше (на що осо-

бливо вказував йому Д. Касрадзе), але ідеї Надлюдини він надає вже вели-

чезного значення. Хоча слід відзначити також, що ми не подибуємо у ньо го 

обґрунтованої інтерпретації ідей Надлюдини та одвічного повер нення 6. 

І все ж: ніцшеанська концепція діонісійського принципу була ймо-

вірно найбільш симпатичною Ґр. Робакідзе, адже згодом він зайнявся 

пошуками пережитків культу Діоніса та містерій у грузинській дійсності. 

Ніцшеанські мотиви повинні були злитися з багатими традиціями гру-

зинської міфології, і це влило б нове життя у міф. Так поступово підходив 

грузинський мислитель до грузинського першофеномена, тобто до світу 

Карду і — за допомоги Ніцше — намагався по-новому його осмислити. Він 

до кінця залишився вірним своїй теорії «розуміння» (комунікації): вва-

жав, що бесіди з Карду були би плідними. Підсумок плідних шукань був 

таким: (царство) підмісячний світ Карду — це мова, міф, світовий образ; у 

ньому виявляє себе діонісійська пристрасть до Долі, Фатуму (Anor fati). Іс-

торія грузин являє собою діонісійську містерію [Робакидзе, 1988: с. 11—12]. 

Ось так розуміє Ґр. Робакідзе філософію Фридриха Ніцше [Иремадзе, 

2009с: с. 65—68]!
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