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Історична експозиція
Грузія — одна з південнокавказьких країн. Це дав-

ня земля Колхіди та Іберії. Грузію часто згадували у 

грецькій міфології та літературі як країну Золотого 

Руна та Медеї. Проте небагатьом відомо, що, згідно 

зі свідченнями грецьких мислителів Теміста із Па-

флагонії (317—388) та Лібанія (314—393), на по-

чатку IV ст. н. е. у Західній Грузії вже існувала ав то-

ритетна школа неоплатоніків, де поряд з уроджен-

цями Грузії навчалися греки, вірмени. 

На той час, а саме 337 року н. е., країна була 

офіційно обернена у християнство царем Міріаном 

(див.: [Das Leben Kartlis, 1985: S.131; Lang, 1957: p. 

6]. Два грузинські мислителі — Бакурі (IV ст. н. е.) 

та Петре Ібері (V ст. н. е.), єпископ із Ґази, згадува-

ні у візантійських першоджерелах. На думку Е. Го-

ніґмана (1892—1954) і Ш. Нуцубідзе (1889—1969), 

П. Ібері був автором відомих текстів Псевдо-Діо-

нісія Ареопагіта. Перша спроба розробити фі ло-

соф сько-теологічну систему у Грузії належала Іоане 

Петриці (XI—XII ст.). Вважають, що він був послі-

довником візантійських філософів Михаїла Псела 

(XI ст.) та Йогана Італа (X ст.) [ibidem]. Цей період 

визнають вищою точкою розквіту грузинської куль-

тури. Богослови перекладали Платона, Аристоте-

ля, Немесія Емеського, Амонія Ерміоського, Да-

маскія, Максима Сповідника, Діонісія Арео па гіта 

 * Переклад за виданням: Bulletin of the Georgian National 

Academy of Sciences. — 2007. — Vol. 175; No. 2. — P. 128—135.



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4 15

Філософія в сучасній Грузії 

та ін. І. Петриці належить переклад і коментарі «Начал теології» Прокла (V 

ст. н. е.) [Petritzii, 1937: p. 223]. Він мав намір створити для грузинської 

культури теологію, «не заторкнуту матеріальним». Такі світські поети тієї 

доби, як Чахрухадзе і Шавтелі, були добре обізнані з античною та серед-

ньовічною теологією. Цей період у західній культурі спеціалісти пов’язу-

ють із торжеством «світла розуму» [Das Licht, 1997]. Саме тоді Грузія пере-

живала своєрідний Ренесанс. Але на початку XIII сторіччя країна зазна ла 

монгольської навали, що призвело до занепаду грузинської культури [Nut-

subidze, 1947]. 

Відродження культури розпочалося у Грузії в XIX сторіччі. 1827 року 

С. Додашвілі (1805—1836) видав у Санкт-Петербурзі російською мовою 

трак тат «Логіка» — першу частину своєї амбітної філософської системи, 

яв но орієнтованої на Канта. Для Додашвілі граничною сферою чинності 

філософії було обґрунтування вічного миру. Появу цієї книги, як свідчать 

тогочасні газети та журнали, із захватом зустріли у Санкт-Петербурзі та в 

Москві (див.: [Dodaev-Mogarski, 1827]). У 1858 році Ґерасим Кікодзе (піз-

ніше єпископ Західної Грузії) надрукував свої «Принципи експеримен-

тальної психології» — працю, яку щиро вітали російські читачі. А 1868 ро-

ку Н. Ніколадзе (1843—1928) успішно захистив в Цюриху докторську 

дисер та цію «Роззброєння та його економічні результати». Як позитивіст 

він критич но ставився до марксизму як у Грузії, так і на Заході, подібно до 

анархістів.

До речі, з-поміж останніх вирізнявся В. Черкезишвілі (1846—1925), чиї 

антимарксистські праці були перекладені майже всіма європейськими мо-

вами, а також китайською та японською. Він був настільки впливовим, що 

став об’єктом критики з боку молодого Сталіна, Плєханова та Каутського 

(див.: [Peradze, 1999: p. 9]). 

Здобутки XX сторіччя 
Початок XX сторіччя у Грузії позначився дедалі 

більшою орієнтацією на Захід. Опріч того зростало усвідомлення значу-

щості науки та освіти. 

1909 року Ґеронті Кікодзе (1885—1960), здобувши вищу освіту в Ляй п-

цизькому університеті, видав цікаве дослідження «Нація, мова та естетич-

на культура». У 1910 році він видав інноваційну працю «Життя та етичний 

ідеал». Автор переконливо захищав філософію Канта від нападів як із боку 

ніцшеанства (А. Чхенкелі, Д. Касрадзе, Ґр. Робакідзе та ін.), поширювано-

го у Грузії після 1901 року, так і з боку марксизму. 

1909 року Д. Узнадзе (1886—1950) захистив дисертацію в Галле (Ні-

меччина) з теми «Теорія пізнання і метафізика В. Солов’йова». Він долучив 

Грузію до філософії життя, розробив відому теорію настанови, яку свого 
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часу надзвичайно високо оцінив Ж. Піаже (1896—1977) [Archives de Psy-

chologie, 1944: p. 95—135]. 

У 1979 році А. Шерозія (1927—1980) у співпраці з філософами та пси-

хологами (М. Мамардашвілі, В. Пранґвішвілі, Ш. Надирашвілі, Ф. Базин) 

зорганізував Усесвітній конґрес у Тбілісі: «Несвідоме — природа, функції, 

методи вивчення» [The Unconscious, 1978]. 

1913 року поважний російський часопис «Проблемы философии и 

психологии» оприлюднив статтю Ш. Нуцубідзе «Больцано і теорія зна-

ння», де автор високо оцінював значення напрацювань чеського філосо-

фа Б. Больцано (1781—1848) для філософії майбутнього. Пізніше Ш. Ну-

цубідзе намагався втілити цей потенціал у своїх працях [Nutsubidze, 1926, 

1931]. Ці книги схвально сприйняли західні філософи. Подібний проґрес 

спостерігався і в інших науках. Країна була готова для відродження тради-

цій Ґелатської та Ікалтойської академій (XIII—XII ст.) і для фундації Уні-

верситету. Тож 1918 року по закінченні Першої світової війни було відкрито 

Тбіліський університет. Упродовж трьох років (тобто перед другим Ро сій-

ським вторгненням) Університет зробив чимало, намагаючись чинити опір 

радянському режиму і зберегти себе як науковий та освітній осередок.

До моменту заснування Грузинської академії наук (1941) вийшли дру-

ком численні фундаментальні праці, й деякі з них зажили міжнародного 

визнання. «Алетеологічний реалізм» Ш. Нуцубідзе, «Філософія Ксенофа-

на Колофонського» і «Філософія Сократа» С. Данелії, «Система і метод у 

філософії Геґеля» К. Бакрадзе, переклад Прокла із коментарями, належний 

перу І. Петриці (за ред. Ш. Нуцубідзе, С. Каухчишвілі та М. Ґоґібери д зе) 

[Danelia, 1925, 1935; Bakradze, 1936; Petrizi, 1942], російськомовний пере-

клад «Витязя у тигровій шкірі» Шота Руставелі. У 1941 році Ш. Ну цубідзе 

оприлюднив зазначену вище гіпотезу стосовно Псевдо-Діонісія Ареопагіта 

(Х ст.), а чотирма роками пізніше такого самого припущення незалежно 

дійшов бельгійський учений Е. Гоніґман (1892—1954). Цілком у річищі 

узвичаєних в усіх соціалістичних країнах практик грузинські філософи на-

магалися маскувати свої принципи за цитатами із праць класиків марксизму-

ленінізму. Але незважаючи на це, філософська спільнота у Грузії не мала до-

віри з боку уряду. Та й інші галузі науки перебували у подібних умовах. 

1946 року в межах Академії наук Грузії було засновано Інститут філо-

софії. Це був новий центр філософських досліджень у країні, який тісно 

співпрацював із філософським факультетом Тбіліського державного уні-

верситету, який носить нині ім’я І. Джавахішвілі. 

1950 року стаття K. Бакарадзе започаткувала Всесоюзні дебати із про-

блем логіки [Bakradze, 1950]. Тут вочевиднився високий рівень грузинських 

філософів (зокрема, Л. Ґокієлі, С. Церетелі та інших диспутантів, котрі об-

стоювали позиції, відмінні від Бакарадзевої). 
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Термін «сучасна» у назві цього нарису слід розуміти як віднесення до 

періоду в історії Грузії та інших соціалістичних країн, що настав по смерті 

Й. Сталіна, тобто після 1953 року. Трохи раніше, того самого року, на під-

ставі надісланих до Москви із Тбілісі звинувачень на адресу Церетелієвої 

діалектичної логіки, якій «інкримінували» ідеалізм, захист його доктор-

ської було заборонено за наказом Сталіна. На той час Церетелі власне був 

директором Інституту філософії та завідувачем кафедри Держуніверситету 

ім. І. Джавахішвілі. Його звільнили з обох посад. Шістнадцятьма роками 

раніше Церетелієвого викладача K. Бакрадзе було покарано в подібний 

спосіб. Під час захисту дисертації за своєю відомою книгою «Система і ме-

тод у філософії Геґеля» він наразився на неґативний підсумок голосуван-

ня, позаяк його головне положення, що система і метод у філософії Геґеля 

не суперечили одне одному, не відповідало твердженням Енґельса. По 

смерті Сталіна як викладач, так і його учень були реабілітовані в Москві. 

Тоталітаризм, утім, зберігався в Радянському Союзі, але в його м’якшій фор-

мі. Цією ситуацією передусім скористалися естети: З. Какабадзе (1926—

1982), Н. Чавчавадзе (1923—1997), В. Квачахія (1924—1982). Вони запере-

чували проти домінування так званого соціалістичного реалізму, тобто 

проти теорії відображення в естетиці. 1955 року, після запеклих дебатів їх  

викликали до Москви (у Центральний комітет комсомолу), де вони були 

інструктовані про силу марксистсько-ленінського світогляду, тільки й усьо-

го. Це залишало місце для певних надій. Натомість опоненти були незадо-

волені, вони обстоювали стиль роботи старої партії й передрікали поразку 

державного устрою такого ґатунку. Тим часом К. Бакарадзе це заохотило до 

2-го видання своєї книги «Система і метод у філософії Геґеля» російською 

мовою і розпочати цикл лекцій і семінарів із сучасної західноєвропейської 

буржуазної філософії. Він висунув принцип «іманентної критики бур жу-

азної філософії» як такий, що сприяє інтенсифікації традиційної іде оло гіч-

ної критики в рамцях Радянського Союзу. Зазначмо також, що 1960 року 

Бакрадзеві «Нариси з новітньої та сучасної буржуазної філософії» були 

видані у перекладах польською та іншими мовами [Bakradze, 1960]. 

Треба також згадати С. Церетелі. Арґументація його ґрунтувалася на 

Платоновому аналізі відношення між єдиним і іншим у «Парменіді». Він 

стверджував, що доведення як розвиток картезіанського cogito має власні 

підстави та резони. Подібно до Декартового cogito, його не можна запере-

чити. Церетелієві праці грузинською мовою — «Про природу відношення 

між підставою і висновком» (1957), «Раціональне зерно Геґелевої теорії 

умовиводу» (1959), «Діалектична логіка» (1965) — являли собою спробу 

побудови нової логіки [Tsereteli, 1957, 1959, 1965]. А 1958 року С. Церетелі 

представив свою розвідку на 12-му Міжнародному філософському кон-

ґресі у Венеції. 
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Doctor Communis грузинських філософів, Ш. Нуцубідзе видав 2-томну 

«Історію грузинської філософії» (1956, 1958) [Nutsubidze, 1956, 1958]. 

Він переконував, що філософія у Грузії починаючи з IV сторіччя і аж до 

сьогодення мала істотне значення для розуміння західної філософії та її 

історії. Ш. Хідашелі (1910—1974), прибічник Нуцубідзе, обстоюючи цю 

думку, виступив на Міжнародному конґресі в Римі із доповіддю «Плотин і 

неоплатонізм на Сході та Заході» (1970). 

Слід зазначити, що на той час традиційний інтерес до античності та ні-

мецької культури зазнав примітних змін. У 2-му виданні «Системи і методу 

у філософії Геґеля» [Bakradze, 1958] K. Бакрадзе, знаний як прихильник ні-

мецької філософії, постав як послідовник радше Б. Расела, ніж Геґе ля чи 

Канта. Того ж таки 1958 року з Москви повернувся А. Беґіашвілі (1928—

1996), знаний як критик аналітичної філософії К. Попера. Згодом побачили 

світ такі його праці, як «Метод аналізу в буржуазній філософії» (1960), «Су-

часний позитивізм» (1961, рос. мовою), «Проблема витоків пізнання у 

Гусерля та Расела» (1969) та ін. Згодом його твори були перекла дені чеською 

і словацькою [Begiashvili, 1961]. Е. Ґобар (Трансильванський університет) 

пристав до думки Беґіашвілі, що марні спроби неопозитивістів виключити 

філософію зі сфери науки мали би призвести до конвенціоналізму, будучи 

безпідставними, ненауковими та нефілософськими [Gobar, 1978]. До цього 

кола досліджень у Грузії належать також праці В. Ґо ґо бе ришвілі (1929—1999) 

«Філософія прагматизму» (1966, груз. мовою), В. Ерко маїшвілі (1932—2001) 

«Логічний позитивізм»(1974) [Avaliani, 1967; Gogo berishvili, 1966; Erko mai-

shvili, 1974], С. Аваліані «Есеї з філософії природничих наук» (1967, груз. 

мовою). До речі, С. Аваліані у 1996 році ініціював заснування Академії філо-

софських наук Грузії та щорічника «Філософські дослідження». 

1959 року з Москви повернувся Е. Топуридзе (1922—2004) [Topuridze, 

1960, 1967, 1971, 1984], чудовий фахівець з естетики. Його книжки про 

Елеонору Дузе (1960, рос. мовою, Москва), Бенедетто Кроче (рос. мовою, 

Тбілісі, 1967; япон. мовою, Токіо, 1978), Луїджі Піранделло (груз. мовою, 

Тбілісі, 1971) і «Людина у класичній трагедії» (рос. мовою, Тбілісі, 1984) 

суттєво підняли рівень цієї сфери знання у Грузії. 

У 1956-му З. Мікеладзе (1917—1993), бакрадзівський учень, котрий 

повернувся з вигнання, разом із Л. Ґокієлі зібрав групу молодих дослідни-

ків, котрі працювали в царині філософських проблем математики та ма-

тематичної логіки (М. Бежанішвілі, Л. Мчедлішвілі та ін.). Усі вони бра  ли 

активну участь у міжнародних конґресах і симпозіумах у Росії та за кордо-

нами СРСР, а З. Мікеладзе редаґував видання перекладів Ари стотелевих 

творів з логіки та писав ґрунтовний вступ до цього видання [Aristotle, 

1981—1984]. У 2006-му Московський університет надрукував працю М. Бе-

жанішвілі «Логіка модальностей знання та віри» [Bezha ni shvili, 2007]. 
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У 1960-х до здобутків грузинської філософії долучилися праці відо-

мих лінґвістів Ґ. Марґвелашвілі, Ґ. Рамішвілі (1932—1998), Ґ. Лебанідзе. 

Мар ґвелашвілі [Margvelashvili, 1983, 1999], знаний як у Грузії, так і в Ні-

меччині автор, здійснив ориґінальний аналіз творів Ґ. Геґеля, М. Гайдеґера, 

Н. Гар т мана у площині мови. Він оприлюднив такі праці, як «Проблема 

скінченності в онтології Н. Гартмана і М. Гайдеґера» (груз. мовою, Тбілісі, 

1983), «Життя в онтотексті» (нім. мовою, Берлін, 1999) та ін. Ґ. Рамішвілі 

прилучив грузинських читачів до структуралізму Ф. де Сосюра і теорії вну-

трішньої форми мови В. фон Гумбольдта. Упродовж багатьох років Ґ. Ра-

мішвілі був у своїй сфері знання визнаним лідером у Радянському Союзі.

Всесоюзна конференція із проблем аксіології у Тбілісі, зорганізована 

1965 року тодішнім заступником директора Інституту філософії Н. Чав-

чавадзе та його колеґами-однодумцями O. Джіоєвим (1928—1999), З. Ка-

кабадзе, T. Буачидзе (1930—2001), E. Кодуа (1931—2002), O. Бакурадзе 

(1926—1986), стала першою перемогою над радянським догматом, згідно з 

яким філософська антропологія є антимарксистською теорією. 

Двома роками пізніше (1967) видатний грузинський психолог і фі-

лософ А. Бочоришвілі (1902—1982) створив відділ філософської антро-

пології в Інституті філософії (Ґ. Цинцадзе, O. Табідзе, А. Бреґвадзе, Р. Ба-

ланчивадзе, А. Бакрадзе). Праці Бочоришвілі «Принципи психології» (у 

3-х т., груз. мовою, Тбілісі, 1957—1962), «Феноменологічна естетика» (груз. 

мовою, Тбілісі, 1966), «Теоретичні принципи філософської антропології» 

(груз. мовою, Тбілісі, 1976) завжди були новаторськими [Bochorishvili, 1966, 

1976]. Тут варто згадати також працю Ґ. Шушанашвілі «Критика феноме-

нологічної етики» [Shushanashvili, 1989], оприлюднену 1989-го року. 

Грузинські філософи успішно скористалися офіційною «соціалістич-

ною дружбою» з Університетом Фридриха Шилера в Йєні (НДР). У 1970 

ка федра історії філософії Держуніверситету ім. І. Джавахішвілі провела 

спільну з німецькими колеґами геґелівську конференцію. Це був важливий 

стимул для подальшої співпраці в царині вивчення німецької філософії. 

Кілька симпозіумів і конференцій проходили у Тбілісі (1974, 1984, 1988). 

Поряд із тим групу грузинських філософів запросили до Калінінграда для 

участі у святкуванні 250-ї річниці від дня народження І. Канта (Ґ. Тевзадзе, 

Ґ. Шушанашвілі, Н. Кварацхелія, А. Попіашвілі, Р. Петріашвілі, Ґ. Нодія). 

А 1982 року в Берліні було видано німецькою мовою «Словник філосо-

фів» [Dictionary, 1982 ],в якому авторами низки статей стали філософи з 

Гру зії (Ш. Хідашелі, М. Челідзе, Ґ. Лебанідзе, Л. Мчедлішвілі). У 1970-му на 

ІІІ Між народному кантівському конґресі (Рочестер, США) Ґ. Тевзадзе 

представив доповідь «Структура трансцендентної аперцепції». Його книга 

«I. Кант» 1974 року була надрукована грузинською мовою, а 1979-го — ро-

сійською. Статті грузинських учених, котрі працювали над кантівською 
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пробле ма тикою, друкували такі авторитетні видання, як  «Вопросы фило-

софии», «Философские науки», «Kant Studien», «Deutche Zeitschrift für Phi-

losophie», «Georgica» (див.[Proceedings, 1972: p. 553—555; Tevzadze, 1974]). 

У 1989 році у Грузії вийшла друком цікава монографія Р. Шенґелія «Естетика 

і проблема єдності розуму у філософії Канта» [Shengelia, 1989]. 

1970 став знаменним роком для грузинських антропологів — було 

оприлюднено працю З. Какабадзе «Людина як філософська проблема» 

(рос. мовою, Тбілісі). Після палких дебатів ця книжка посіла чи не перше 

місце у всесоюзному рейтинґу. А вже 1971-го її було перекладено китай-

ською мовою. Наступний крок у цьому напрямі зробив Ґ. Бандзеладзе, 

опублікувавши книгу «Поняття людської гідності» (груз. мовою, 1976; нім. 

мовою, 1987). Автор, колишній партійний функціонер, відкинув свої старі 

настанови щодо класової природи етики, обстоювані свого часу у книзі 

«Етика» (рос. мовою, 1963) [Kakabadze, 1970; Bandzeladze, 1962, 1976, 1987]. 

В рамцях уже традиційних контактів з німецькими колеґами 1990 ро-

ку на підставі тривалого діалогу T. Піпія та O. Ґабідзашвілі спільно з Ка-

толицьким університетом у Ґісені (Німеччина) провели Міжнародну кон-

ференцію. В ній взяли участь A. Гампель (Ґісен), В. Бернет (Ауґсбурґ), 

Г. Стинґле (Вісбаден) та ін. Відомий грузинський лінґвіст Т. Ґамкрелідзе 

(нині президент Грузинської національної академії наук) і Ґ. Рамішвілі 

брали участь в обговореннях. Високий рівень молодих грузинських філо-

софів (Л. Алексидзе, Ґ. Барамідзе, М. Беріашвілі, М. Бічашвілі, І. Брачулі, 

В. Нібладзе, K. Кацитадзе, М. Саная, Ґіґі Тевзадзе, T. Піпія, І. Церетелі, 

А. Закаріадзе та ін.) не лишився непоміченим. Доповіді учасників були ви-

дані грузинською у Тбілісі [World View, 1991], а деякі з них — німецькою в 

Ґісені, у збірці праць, присвячених 70-й річниці А. Гампеля [Politik, 1993]. 

Паралельно з цим процесом історики філософії (Ш. Хідашелі, М. Че-

лідзе, М. Махарадзе) спільно з фахівцями з візантійської та грецької куль-

тури з Держуніверситету ім. І. Джавахішвілі (Р. Ґордезіані, T. Долідзе, І. Ґа-

раканідзе, А. Харанаулі та ін.) започаткували семінар «Аристотелівські 

читання». У грузинському місті Цалка, більшість населення якого грець-

кого походження, раз на два роки тривали Всесоюзні конференції. Іні ці а-

торами з Москви були: Ф Кессіді і Д. Джохадзе. Перша така конференція 

відбулася в 1979 році, четверта й остання — у 1987-му. Тогочасні події у 

Грузії внеможливили продовження цих зібрань. 

Грузинська філософія в новітній період
Започаткована ще за радянських часів співпраця з 

німецькими колеґами триває і нині. Зокрема, за допомоги німецьких колеґ 

стала можливою важлива для сучасної Грузії наукова подія. М. Беріашвілі, 

котрий не один рік працював в Університеті Бохума, прищепив німецьким 
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науковцям інтерес до грузинської філософської культури. Особливу вдя-

чність належить висловити на адресу проф. Т. Кобуша та проф. Б. Мой зи-

ша (обидва — почесні члени Грузинської академії наук). Вони зробили все 

можливе (зокрема, забезпечили фінансову підтримку), щоби провести у 

Тбілісі двосторонню конференцію «Неоплатонізм і суб'єктивність Пло ти-

на в німецькому ідеалізмі» (1998). Зустрічі проводив Держуніверситет ім. 

І. Джахішвілі. За визнаннями фахівців із Грузії (Л. Алексидзе, T. Долідзе, 

М. Беріашвілі, М. Махарадзе, K. Кацитадзе, М. Бічашвілі) та Німеччини 

(Т. Кобуш, Б. Мойзиш, М. Ерлер, Р. Зухла, В. Ґорис, М. Ендерс, Ґ. Майн-

гардт), конференція пройшла на високому рівні й була дуже корисною 

для обох сторін. На зустрічі були присутні як студенти, так і аспіранти. 

Пізніше багато хто з них навчалися у Німеччині під керівництвом Т. Ко-

буша і Б. Мойзиша. Серед них, насамперед, належить згадати T. Іремадзе, 

Ґ. Зеданія, Д. Думбадзе, І. Церетелі, котрі завершили маґістратуру в Бохумі 

й зараз беруть активну участь у науковому і культурному житті Грузії. У 

2003-му T. Іремадзе (р.н. 1973) захистив докторську дисертацію «Концепції 

мислення у неоплатонізмі» (на факультеті філософії, філології та публіцис-

тики Бохумського університету (Рур, Німеччина), наук. кер. проф. Т. Ко-

буш і Б. Мойзиш). Праця вийшла друком 2004 року як 40-й том «Bochum 

Philosophical Studies». Автор продемонстрував важливість доробку Петриці 

для кращого розуміння середньовічної культури та філософії. Роком пізні-

ше T. Іремадзе здобув учений ступінь у Ваймарі, написавши ґрунтовний 

трактат під назвою «Фридрих Ніцше». У 2006-му ця книга вийшла дру-

ком грузинською мовою. Того ж року науковець опублікував статтю про 

Петриці у Стенфордській енциклопедії філософії [Iremadze, 2003, 2006, 

2006 et al.]. Тепер T. Іремадзе — завідувач відділу історії філософії в Інституті 

філософії ім. С. Церетелі. 

Ґ. Зеданія (р. н. 1977) 2005 року в Бохумі захистив свою докторську 

«Микола Кузанський — дослідник Ареопагіта» (під кер. проф. Б. Мойзи-

ша) — працю, побудовану на глибокому вивченні першоджерел. Ґ. Зеданія 

брав участь у низці міжнародних конференцій і зустрічей і опублікував 

кілька ґрунтовних праць. Нині він — доцент Університету ім. І. Чавчавадзе, 

де читає лекції із філософії Середньовіччя та сучасної філософії. Це — ква-

ліфікований і досвідчений перекладач з англійської та німецької. Поряд з 

іншим він здійснив переклад «Філософських досліджень» Л. Вітґенштай-

на з глибокими коментарями, що й самі по собі заслуговують на увагу. 

Д. Думбадзе (р. н. 1975) — представник Бохумської школи. Він бере ак-

тивну участь у науковому і культурному житті і Німеччини, і Грузії, публікує 

свої нариси грузинською та німецькою мовами, перекладає грузинською 

мовою філософські праці з німецької та англійської. І. Церетелі навчалася у 

Бохумі (під кер. проф. Т. Кобуша) і 1999 року захистила ди серта цію у Тбілі-
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сі. Працює в Інституті філософії. С. Ратіані (р. н. 1967) захистив дисерта-

цію у Тбілісі 2001 року. У 2003-му він працював під керів ництвом відомого 

феноменолога Б. Ванденфельса (Бохум) над проблемою тіла (Leib). Нині 

він доцент Університету ім. І. Чавчавадзе. С. Ратіані викла дає курси з но во-

ча сової та сучасної філософії. Він оприлюднив низку праць грузинською та 

німецькою. На відміну від цього молодого науковця, Т. Цха дадзе цілковито 

зосереджена на англо-американській філософії. Вона захистила дисер-

та цію з епістемології К. Попера (Тбілісі, 2006). За очно навчалася у Мос-

ковському (1998) і Стенфордському (2004) універ ситетах. Наразі Т. Цхададзе 

читає курс із сучасної філософії в Дер ж уні верситеті ім. І. Джа вахішвілі. Її 

знають як перекладача O. Квайна, Т. Куна, Н. Мерфі, Д. Дейвідсона та ін. 

Слід також зазначити, що молоді філософи (Ґіґі Тевзадзе, С. Ратіані, 

І. Церетелі, Ґ. Зеданія) беруть активну участь у реформуванні вищої освіти. 

Професор Л. Алексидзе (Держуніверситет ім. І. Джавахішвілі) — ви-

знаний фахівець з античної та середньовічної культури. Один із резуль та-

тів її багаторічної співпраці з відомим німецьким істориком В. Баєрваль-

те сом є переклад Петрицієвих коментарів Прокла німецькою мовою, су-

проводжуваний надзвичайно високопрофесійними тлумаченнями. Перш 

ніж переклад тексту цілком було опубліковано, вибрані фраґменти пе-

рекладу були надруковані в Мюнхені в «Orthodoxes Forum» (1995, № 42). 

Л. Алексидзе успішно працювала в Бохумі, Парижі, Лондоні, Принстоні, 

Саарбрюкені за підтримки європейських та американських ґрантів. 

Перекладацька традиція триває в Грузії. Опубліковано грузинською 

мовою майже весь корпус текстів Платона, Псевдо-Лонґіна, Паскаля і 

Ма к’явеллі у перекладі добре знаного перекладача Б. Бреґвадзе. Науковий 

спів робітник Інституту філософії Д. Лабучидзе переклав грузинською кла-

сичні праці Ж.-Ж. Русо, М. Монтеня, Ш. Монтеск’є, Е. Дюркгайма, М. Фу-

ко та ін. За сприяння французької амбасади у Грузії вона видала серію по-

пулярних брошур про великих філософів — Канта, Геґеля, Русо, Ма мар да-

швілі, Розанова та ін. 

М. Долідзе (Інститут філософії) налагодив продуктивну співпрацю з 

Лондонським та Оксфордським університетами на засадах спільної про-

грами Британської та Грузинської академій наук. Він також підтримує кон-

такти з американськими філософами, ініційовані Н. Чавчавадзе, K. Ка-

ци тадзе і T. Бочоришвілі. 2004 року за сприяння американських фено ме-

но логів Долідзе видав книгу «Феноменологія квантової фізики і потік 

сві  домості в поліфонічній белетристиці» [Dolidze, 2006]. У 2005-му він 

опри люднив статтю «Феноменологічне мислення у грузинській філосо-

фії XX сторіччя». М. Долідзе бере участь у семінарах різних філософських 

осередків (Лондон, Оксфорд, Рим, Вашинґтон). А 2006 року він ініціював 

створення Феноменологічного товариства Грузії. 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4 23

Філософія в сучасній Грузії 

Незаперечні талановитість і наполегливість молодих грузинських на-

уковців виразно виявилися під час двосторонньої конференції, матері а-

ли якої були опубліковані 2002 року у збірці «Самість, одиничність, су-

б'єктивність» (за ред. Т. Кобуша, Б. Мойзиша, О. Зумереля) [Self, 2002], а 

2004 року вийшла друком підготована на підставі семінарів професора 

В. Ґеерлінґа книга «Коментарі з античності та Середньовіччя. Нові нари-

си з їх розуміння» (за ред. В. Ґеерлінґа, Х. Шульце) [Commentaries, 2004]. 

В обох збірках майже половину авторів становлять грузинські дослідники. 

Заслуговує на увагу ще одна збірка за участю грузинських філософів — 

«Про блема Свободи» 1. 

Окреслені вище тенденції не варто тлумачити в тому сенсі, що грузин-

ські філософи відвертаються від російської філософії й російської культури 

загалом. Незважаючи на той факт, що філософи як у Росії, так і в Грузії за-

знають певних фінансових проблем, Інститут філософії ім. С. Церетелі на-

магається не втратити налагоджені свого часу зв’язки з російською філо-

софською спільнотою, хоча вони вочевидь слабшають. Упродовж 2001—

2005 років грузинські філософи у співпраці з колеґами із Санкт-Петербурга 

та Москви зорганізували чотири міжнародні конференції та симпозіуми. 

Матеріали цих конференцій були видані у Тбілісі та Санкт-Петербурзі, а 

саме: «Відчуження людини у перспективі світової ґлобалізації» (СПб., 2001, 

рос. мовою); «Перспективи людини у світі, що ґлобалізується» (СПб., 2003, 

рос. мовою); «Росія і Грузія: діалог і спорідненість культур» (Тбілісі, 2003, 

рос. мовою); «Людина: співвідношення національного і загальнолюдсько-

го» (СПб., 2004, рос. мовою); «Людина пострадянського світу» (СПб., 2005, 

рос. мовою). Понад 50 статей грузинських філософів, що охоплюють 

широке коло актуальних філософських проблем, опубліковані в цих збір-

ках. Неабиякий інтерес з боку читачів привернули розвідки Т. Буачидзе 

«Особливості філософського аналізу проблеми призначення людини», 

М. Бе жанішвілі «Щодо семантики часткового опису можливих світів», 

Л. Мчедлішвілі «Інтерпретація одного з арґументів Першої аналітики Ари-

стотеля», Т. Мтибелашвілі «Проблема міжкультурного діалогу в процесі 

ґлобалізації», І. Каландія «Система загальнолюдських цінностей у ґлобалі-

заційному процесі» та ін. 

У 1991 році, після офіційного відновлення незалежності Грузії надзви-

чайної значущості набуло створення підручників, не обмежуваних ідеоло-

гічними рамцями. Можна без перебільшення стверджувати, що майже 

кожна школа, інститут чи університет розпочали писати власні або пере-

кладати іноземні підручники та посібники на власний розсуд. Справжньої 

чинності та нового сенсу набула роль філософського бачення в очах су-

1 В момент написання цієї статті згадана збірка готувалася до друку. — Прим. ред.
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спільства, а надто молоді. Уможливилося уявнення реальної, антиавто-

ритарної, тобто критичної сутності філософії. Утім, це було аж ніяк не лег-

кою справою. Пошук шляхів реалізації цієї ідеї й досі наражається на су-

перечності, але цей процес помалу наближає саму можливість виявлення 

спільних засад для різних позицій, того спільного ґрунту, який визначати-

ме власну позицію грузинської культури в незворотному процесі сучасної 

ґлобалізації. Історія філософії як феноменологія людського розуму стано-

вить обов’язкове начало такого пошуку. Це однаковою мірою стосується 

історії філософії загалом та історії філософії в Грузії. 

1993 року Держуніверситет ім. І. Джавахішвілі видав «Нариси з історії 

філософії» (M. Челідзе, Р. Ґордезіані та ін.). Того самого року було захище-

но першу в Грузії дисертацію, присвячену філософії Гайдеґера (Ґіґі Тевзадзе). 

У 1998-му було опубліковано «Філософію еллінізму за часів раннього хрис-

тиянства» М. Челідзе. У 1990-х роках Інститут філософії ім. С. Церетелі по-

чав працювати над 4-томним виданням «Історії грузинської філософської 

думки» (гол. ред. Ш. Хідашелі, відп. секр. М. Махарадзе). Перший том, що 

охоплює IV—XII сторіччя; виданий у 1996-му, четвертий, завершальний  — 

у 2003-му. Можна стверджувати, що сьогодні у Грузії той, кого цікавить фі-

лософія, може ознайомитись із поточними дослідженнями, їхніми резуль-

татами і, якщо йдеться про власний вибір, шукати в цій царині свій шлях. 

Філософи у Грузії сподіваються, що на підставі дослідження фантас-

тичних досягнень сучасних фундаментальних та експериментальних наук 

філософія XXI сторіччя як чергова спроба побудови обґрунтованого світо-

гляду зможе подолати новий нігілізм стосовно філософії, тобто переосмис-

лить геґельянську віру в можливості людського пізнання, щоби, проте, да-

вати сократичну оцінку кожному конкретному досягненню людини. 
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