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განათლება და აკადემიური ხარისხები:
1997: სადოქტორო დისერტაცია ფილოსოფიაში (ფილოსოფიის მეცნიერებათა
დოქტორი, სპეციალობა: ფილოსოფიის ისტორია. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი). დისერტაციის თემა: “ანტიკურობა და ქრისტიანობა:
ბერძნული ფილოსოფია იოანე პეტრიწისა და (ფს.) მაქსიმე აღმსარებლის
კომენტარებში”
1987: საკანდიდატო დისერტაცია ფილოსოფიაში (ფილოსოფიის მეცნიერებათა
კანდიდატი, სპეციალობა: ფილოსოფიის ისტორია. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი).
დისერტაციის
თემა:
“ორფიზმი
ნეოპლატონურ
ფილოსოფიაში: პროკლეს კომენტარები პლატონის ‘ტიმაიოსზე’”
1982-1986:
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ფაკულტეტის მაძიებელი, ფილოსოფიის ისტორიის კათედრა

ფილოსოფიის

1977-1982: თსუ სტუდენტი, ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კლასიკური
ფილოლოგიის კათედრა. 1982: სადიპლომო ნაშრომი კლასიკურ ფილოლოგიაში
თემაზე: “ორფევსი და ორფიზმი: მითი – პლატონი – პროკლე – პეტრიწი”
სალექციო კურსები:
1985-2020: ანტიკური ფილოსოფია (ბაკალავრიატი)
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შუა საუკუნეების ფილოსოფია (ბაკალავრიატი)
რენესანსისა და ახალი დროის ფილოსოფია (ბაკალავრიატი)
ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია (ბაკალავრიატი)
ანტიკური და ქრისტიანული პლატონიზმი (ბაკალავრიატი)
პლატონის “ფედონი”: სულის პრობლემები (ბაკალავრიატი)
XI-XII საუკუნეების ქართული და ბიზანტიური ფილოსოფიური ტექსტები
(მაგისტრატურა)
პლატონი და არისტოტელე: მათი ფილოსოფიების ონტოლოგიური და
ეპისტემოლოგიური ასპექტები (მაგისტრატურა)
იოანე პეტრიწის ფილოსოფია (ბაკალავრიატი)
პროკლე და შუა საუკუნეების კომენტარები მის შრომაზე (მაგისტრატურა)
ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი და მისი ნაშრომების კომენტარები
(მაგისტრატურა)
ნეოპლატონიზმი: მეტაფიზიკასა და ცხოვრების წესს შორის (მაგისტრატურა)
ბერძენი ავტორები: არისტოტელეს “მეტაფიზიკის” VI-VIII წიგნები
(მაგისტრატურა)
ბერძენი ავტორი: პორფირიოსის “სენტენციები” (მაგისტრატურა)
აკადემიური მუშაობა:
2006-2020: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი,
ფილოსოფიის ინსტიტუტი (ფილოსოფიის ისტორიის კათედრა)
1998-2006: თსუ ფილოსოფიის ფაკულტეტი, პროფესორი კონტრაქტით
1992-1993: სახელშეკრულებო სამუშაო გიოტინგენის მეცნიერებათა აკადემიის
პატრისტიკის კომისიის დაკვეთით არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოების
ქართული და ბერძნული ვერსიების მიმართების შესასწავლად
1985-1987; 2006-2009: საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფილოსოფიის
ინსტიტუტის მეცნიერი თანამშრომელი ხელშეკრულებით; ამავე ინსტიტუტის
უფრ. მეცნიერი თანამშრომელი
1985-1998: თსუ ფილოსოფიის ფაკულტეტი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,
ლექტორი
1982-1987: თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტი, ძველი ქართული ენის
კათედრასთან არსებული ათონის ძველი ქართული ხელნაწერების
შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია “ორიონი” (ლაბორანტი,
შემდეგ მეცნიერი თანამშრომელი)
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კვლევის ძირითადი სფერო, თემატიკა და საკვლევი ავტორები:
სფერო: ანტიკური ნეოპლატონიზმი; პლატონიზმის ისტორია, განსაკუთრებით
ონტოლოგიური,
ეპისტემოლოგიური
და
ეთიკური
ასპექტების
ურთიერთმიმართება; პეტრიწის ფილოსოფია; ორფიზმის ნეოპლატონური
ინტერპრეტაცია; ანტიკური ფილოსოფიის გავლენა შუა საუკუნეებისა და
რენესანსის ფილოსოფიაზე, მათ შორის ბიზანტიურ და ქართულ
ფილოსოფიურ აზრზე; პატრისტიკის ფილოსოფიური ასპექტები
თემატიკა: შემეცნების საკითხები; სულისა და გონების პრობლემები;
თავისუფლების იდეა; ინდივიდუალური სულის ღვთაებრივ საწყისთან
მიმართება; ინტელიგიბილურისა და სხეულებრივის თავისებურებები და
ურთიერთმიმართება; უმაღლესი ერთის, კოსმოსისა და მატერიის
ურთიერკავშირის საკითხები; განგება, ბედისწერა, ნება, თავისუფლება; ღვთის
ხატობა და მსგავსება; ანტიკური ფილოსოფიის აღქმა და ინტერპრეტაცია შუა
საუკუნეების, რენესანსისა და, მეტ-ნაკლებად, შემდგომი ეპოქების
ფილოსოფოსებთან
ავტორები: იოანე პეტრიწი, პლოტინი, პორფირიოსი, იამბლიქოსი, პროკლე,
დამასკიოსი, ფსევდო-დიონისე არეოპაგელი, მაქსიმე აღმსარებელი, გეორგიოს
გემისტოს პლეთონი
სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა საზღვარგარეთ, სტიპენდიები და გრანტები,
პრემია (რჩეული):
2019 წლის სექტემბერი-დეკემბერი: სამეცნიერო მუშაობა გერმანიაში,
საარბრიუკენისა
და
მიუნჰენის
უნივერსიტეტებში
სოკრატემდელ
ფილოსოფიაზე ნეოპლატონიზმში (კერძოდ, ანაქსაგორა), გვიანბიზანტიური და
იტალიური რენესანსის ფილოსოფიის საკითხებზე. საარლანდის, მიუნჰენის
უნივერსიტეტებისა და ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის (ბონი)
მოწვევა
2015 წლის აგვისტო-ოქტომბერი: სამეცნიერო მუშაობა საარლანდის
უნივერსიტეტში წიგნზე “ნეოპლატონიზმი თავისუფლებისა და ნამდვილი მე-ს
ძიებაში”. ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის (ქ. ბონი, გერმანია) დაფინანსება
2012 წლის აგვისტო-სექტემბერი: გერმანიის აკადემიური გაცვლითი
სამსახურის (DAAD) სტიპენდია ორთვიანი კვლევითი მუშაობისთვის
გერმანიაში (ბონისა და საარლანდის უნივერსიტეტები). თემა: “თავისუფლების
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იდეა ადრეულ ნეოპლატონიზმში: პორფირიოსის ‘სენტენციები’ და პლოტინის
შრომები, როგორც მისი წყარო”
2012 წლის ივნისი: საქართველოს რუსთაველის ფონდის სამოგზაურო გრანტი
ქ. კალიარიში (სარდინია, იტალია) ნეოპლატონიზმის საერთაშორისო
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად
2011 წლის ივნისი: მერაბ მამარდაშვილის სემინარების გრანტი (სოროსის
ფონდი). გრანტის მონაწილე (მომხსენებელი) (ერთჯერადი დაფინანსება
სემინარებში მონაწილეობისთვის)
2011 წლის ოქტომბერი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის
პრემია – იოანე პეტრიწის აკადემიური სახელობითი პრემია ნაშრომებისთვის
“იოანე პეტრიწი და ანტიკური ფილოსოფია” და “ნეოპლატონური ფილოსოფია.
პლოტინი და იამბლიქოსი”
2011 წლის ნოემბერი: სასწავლო საუნივერსიტეტო კურსის განვითარების
ხელშემწყობი გრანტი (CRC), ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის
უნივერსიტეტის
დაფინანსება.
ერთკვირიანი
მონაწილეობა
სესიაში
“Contemporary issues in Ancient Philosophy“ (“თანამედროვე პრობლემატიკა
ანტიკურ ფილოსოფიაში”), ბუდაპეშტი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი,
ფილოსოფიისა და მედიევისტიკის დეპარტამენტები
2010 წლის აგვისტო-ოქტომბერი: გერმანია, ბონისა და საარლანდის
უნივერსიტეტები. გერმანიის ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის
დაფინანსება, მუშაობა ნეოპლატონიზმის საკითხებზე.
2010 წლის ივნისი: საქართველოს რუსთაველის ფონდის მოკლევადიანი
სამოგზაურო
გრანტი
მადრიდში
ნეოპლატონიზმის
საერთაშორისო
კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად
2008 წლის აგვისტო: გერმანია, საარლანდის უნივერსიტეტი. საქართველოს
რუსთაველის
ეროვნული
ფონდის
დაფინანსება
ფუნდამენტური
მეცნიერებების კონკურსში გამარჯვებული გრანტის ფარგლებში. მუშაობა
რჩეული ნეოპლატონური ტექტების ქართული თარგმანის მომზადებაზე,
შესავლებითა და შენიშვნებით
2008 წელი, იანვარი-ნოემბერი: საქართველო, თბილისი – უნგრეთი,
ბუდაპეშტი. 10 თვის განმავლობაში 2 თითო-კვირიანი მგზავრობა ბუდაპეშტში.
სპონსორი: ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი. მუშაობა
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სამაგისტრო კურსზე ფილოსოფიაში: “ნეოპლატონიზმი: მეტაფიზიკასა და
ცხოვრების წესს შორის”
2007 წლის თებერვალი: გერმანია, საარლანდის უნივერსიტეტი, საარლანდის
უნივერსიტეტისა და თსუ-ს დაფინანსება. სამეცნიერო მუშაობა ანტიკურ და
ქრისტიანულ პლატონიზმზე
2005-2006 წლების დეკემბერი-თებერვალი: აშშ, პრინსტონის უნივერსიტეტი, 3
თვე სამეცნიერო მუშაობა არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოების ქართულ
ვერსიაზე და საჯარო მოხსენება. პრინსტონის უნივერსიტეტის ელინურ
კვლევათა პროგრამის დაფინანსება
2005 წლის აპრილი-სექტემბერი: გერმანია, ბონის უნივერსიტეტი. გერმანიის
ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის დაფინანსება. იოანე პეტრიწის
კომენტარის გერმანულ თარგმანზე მუშაობის დასრულება, ლუტც ბერგემანთან
(ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი) თანაავტორობით
2004 წლის თებერვალი-მარტი: საფრანგეთი, პარიზი. პარიზის საზოგადოებრივ
მეცნიერებათა ინსტიტუტის დაფინანსება. მუშაობა შუა საუკუნეების
ბიზანტიური ფილოსოფიის საკითხებზე
2003 წლის მარტი: დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი და ოქსფორდი. ბრიტანეთის
აკადემიის დაფინანსება. მუშაობა არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოებში
ძველი ბერძნული ფილოსოფიის ასახვის საკითხებზე
2002-2003 წლების ოქტომბერი-მარტი: საქართველო, თბილისი. გერმანიის
ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის დაფინანსება. პეტრიწის
კომენტარების გერმანულ თარგმანზე მუშაობა: შესავალი, ინდექსი, შენიშვნები
2000-2002 წლების დეკემბერი-სექტემბერი: გერმანია, გისენისა და ბოხუმის
უნივერსიტეტები. გერმანიის ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის
დაფინანსება. პეტრიწის კომენტარის გერმანულ ენაზე თარგმანზე მუშაობა
1999-2000 წლების ოქტომბერი-მარტი: გერმანია, ბოხუმისა და გისენის
უნივერსიტეტები. გერმანიის მეცნიერებათა აკადემიების კავშირისა და
ფოლკსვაგენის ფონდის დაფინანსება. კვლევითი სამუშაო შემეცნების
საკითხებსა და პეტრიწის კომენტარების ანტიკურ წყაროებზე
1999
წლის
იანვარი-სექტემბერი:
საფრანგეთი,
პარიზი.
პარიზის
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დიდროს სტიპენდია. კვლევითი
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სამუშაო პროკლეს შრომებზე, არეოპაგიტული კორპუსის სქოლიოებსა და
ათენაგორაზე
1993-1997 წლების ოქტომბერი-თებერვალი: გერმანია, ფრაიბურგის, ჰალესა და
გიოტინგენის უნივერსიტეტები. გერმანიის კათოლიკური და ევანგელური
ეკლესიების ფონდების დაფინანსება. კვლევითი სამუშაო იოანე პეტრიწის
კომენტარების ანტიკურ ფილოსოფიურ წყაროებზე
1990-1991 წლების ოქტომბერი-ივლისი: გერმანია, ლაიფციგისა და
გიოტინგენის
უნივერსიტეტები.
გერმანიის
აკადემიური
გაცვლითი
პროგრამების ფონდის დაფინანსება. კვლევითი სამუშაო ანტიკურ და
ქრისტიანულ პლატონიზმზე, კერძოდ, პროკლესა და ფსევდო დიონისეს
შრომებზე
სამეცნიერო კონფერენციები, სემინარები (რჩეული)
2019 წლის დეკემბერი: დოქტორანტების სემინარი მიუნჰენის ლიუდვიმაქსიმილიანის უნივერსიტეტში, გერმანია (პროფ. პეტერ ადამსონის
მოწვევით). მოხსენების თემა: „იოანე პეტრიწი პლატონსა და არისტოტელეს
შორის განსხვავების შესახებ (პლეთონის ნაშრომის ‚განსხვავებათა შესახებ‘
კონტექსტის გათვალისწინებით)“ („Ioane Petritsi on the Differences between Plato
and Aristotle (in the context of Plethon’s ‘De differentiis’“)
2019
წლის
ივნისი:
საერთაშორისო
კონფერენცია
ფილოსოფიაში
„ნეოპლატონიზმი და არისტოტელიზმი აღმოსავლეთისა და დასავლეთის
ქრისტიანულ სამყაროში“. თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი და
ფრიბურგის უნივერსიტეტი. მოხსენების სათაური: „პეტრიწი და პლეთონი
არისტოტელეს პლატონისგან განსხვავების შესახებ“
2018 წლის დეკემბერი: იოანე პეტრიწის ფილოსოფიური საზოგადოების
კონფერენცია, მიძღვნილი აკად. გურამ თევზაძის ხსოვნისადმი. თბილისი,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის ინსტიტუტი. მოხსენების
სათაური: „განგება, ბედისწერა, ჩვენ: ნეოპლატონური პარადიგმები პეტრიწსა
და პლეთონთან“
2018 წლის მაისი: საერთაშორისო კონფერენცია პარიზში (პანთეონ-სორბონი,
ჟან პეპენის ცენტრი, სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი),
სახელწოდებით: „პროკლეს ‚თეოლოგიის ელემენტები‘: ინტერპრეტაციები,
რეცეფციები ანტიკურობიდან დღემდე“ (Les Éléments de Théologie de Proclus:
interprétations, réceptions de l’antiquité à nos jours). მოხსენების სათაური:
„ონტოლოგიური იერარქია იოანე პეტრიწის კომენტარში პროკლეს
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‚თეოლოგიის საფუძვლებზე‘“ (La hiérarchie ontologique dans le commentaire de
Ioane Petritsi sur les Éléments de Théologie de Proclus).
2017 წლის სექტემბერი: ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის
საერთაშორისო
კონფერენცია
სახელწოდებით:
„გერმანულ-ქართული
შეხვედრების ადგილები მე-20 საუკუნის ლიტერატურასა და კულტურაში“ /
Deutsch-Georgische Begegnungsorte in der Literatur und Kultur des 20. Jahrhunderts.
მოხსენების სათაური: „თავისუფლებისკენ გზები ნეოპლატონიზმში“ („Die Wege
zu Freiheit im Neuplatonismus“)
2017 წლის ივნისი: საერთაშორისო ნეოპლატონური საზოგადოების
(International Society for Neoplatonic Studies=ISNS) ყოველწლიური, მე-15
კონფერენცია ოლომოუცში, ჩეხეთი. მოხსენების სათაური: „ეროსი როგორც
სულის ‚თვალი‘ პლოტინთან: რას ხედავს და ვერ ხედავს ის?“ („Eros as Soul’s ‚Eye‘
in Plotinus: What does it see and not see?“)
2016 წლის აპრილი: საერთაშორისო კონფერენცია პარიზში, საფრანგეთი,
“მიზეზთა წიგნისა” და “თეოლოგიის საფუძვლების” შესახებ. მოხსენების
სათაური: “მიზეზი და შედეგი იოანე პეტრიწის კომენტარში პროკლეს
‘თეოლოგიის საფუძვლებზე’” (“Cause and Effect in Ioane Petritsi’s Commentary on
Proclus’ Elements of Theology”)
2015 წლის სექტემბარი: საერთაშორისო კონფერენცია ფილოსოფიაში კუნძულ
ისკიაზე (იტალია). მოხსენების სათაური: “სიყვარული როგორც დაბრუნება
საკუთარ თავთან სხვის მეშვეობით (პლატონური ტრადიცია)” (“Love as a Way
back to Self through Other (Platonic tradition)”)
2015 წლის ივნისი: თსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის კონფერენცია.
მოხსენების სათაური: “სიყვარული როგორც დაბრუნება საკუთარ თავთან სხვის
მეშევეობით (სიმპლიკიოსი, პლეთონი)”
2014 წლის ნოემბერი: ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი ყოველწლიური
კონფერენცია. თსუ. მოხსენების სათაური: „პლოტინის კომენტარი პლატონის
‚ნადიმზე‘“
2014 წლის ოქტომბერი: საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული
მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II“. ბათუმი. მოხსენების
სათაური: „მატერია იოანე პეტრიწის კომენტარში“
2014 წლის სექტემბერი: საერთაშორისო კონფერენცია „ანტიკური კულტურისა
და მისი მემკვიდრეობის აქტუალური პრობლემები“. თსუ. მოხსენების
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სათაური: „რას ხედავს და ვერ ხედავს სულის თვალი - სიყვარული? პლატონის
ეროსი პლოტინის თვალით“
2014 წლის ივნისი: ნეოპლატონური კვლევების საერთაშორისო საზოგადოების
(International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) მეთორმეტე ყოველწლიური
კონფერენცია. ლისაბონი, პორტუგალია. მოხსენების სათაური: „სიკვდილის
განსაზღვრებები პორფირიოსთან და მათი ინტერპრეტაცია ქართულ და
ბიზანტიურ ტრადიციებში“ (“Porphyry’s Definitions of Death and their
Interpretation in Georgian and Byzantine Tradition”)
2014 წლის აპრილი: საერთაშორისო კონფერენცია “მატერიის გაგება.
ფილოსოფიური
პერსპექტივები”
(“Interpreting
Matter.
Philosophical
Perspectives”). პალერმო, იტალია. მოხსენების სათაური: ”მატერია იოანე
პეტრიწის კომენტარში პროკლეს ‘თეოლოგიის საფუძველბზე’” (“Matter in Ioane
Petritsi’s Commentary on Proclus’ Elements of Theology”)
2013 წლის დეკემბერი: შალვა ნუცუბიძის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. თსუ. მოხსენება: “’უზადო ერთი’
იოანე პეტრიწის ფილოსოფიაში”
2013 წლის ნოემბერი: იუნესკოს პროგრამის ფარგლებში ფილოსოფიის
მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (სერგი დანელია 125), თსუ. მოხსენება: ფილოსოფიის განსაზღვრება და სიკვდილთა
ნაირსახეობები პლატონიზმში”
2013 წლის სექტემბერი: საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია
საქართველოში 4“. თბილისი-ბათუმი. მოხსენება: “სიკვდილის ორი გაგება
ბერძნულ და ქართულ ტრადიციაში”
2013 წლის ივნისი: ნეოპლატონიზმის საერთაშორისო საზოგადოების
(International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) კონფერენცია ქ. კარდიფში,
დიდი ბრიტანეთი. მოხსენება: “პლეთონი სიქველის საფეხურების შესახებ: უკან
პლატონისკენ ნეოპლატონიზმის გზით?” („Pletho on the Grades of Virtue: Back to
Plato via Neoplatonism?”)
2012 წლის ნოემბერი: ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი
ყოველწლიური კონფერენცია, თსუ. მოხსენება: „სიყვარული როგორც სულის
ენერგია. პლატონის ‚ნადიმის‘ პლოტინისეული ინტერპრეტაცია“
2012 წლის ივნისი: ნეოპლატონიური კვლევების საერთაშორისო საზოგადოების
(International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) კონფერენცია კალიარიში,
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სარდინია, იტალია. მოხსენებაის სათაური: „უზენაესი ერთი: მისი
ტრანსცენდენტობა და მისი კატაფატიკური მახასიათებლები იოანე პეტრიწის
ფილოსოფიაში“ (“The Supreme One: Its Transcendence and Its Kataphatic
Characteristics in Ioane Petrtitsi’s Philosophy”)
2011 წლის ნოემბერი: იუნესკოს ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია, თბილისი, თსუ. მოხსენების სათაური: “მე-ს და სხვის
ურთიერთობა და მათი მიმართება ინტელიგიბილურთან ნეოპლატონურ
ტრადიციაში”
2011 წლის ივლისი: თსუ, ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ყოველწლიური
კონფერენცია, მიძღვნილი პროფ. გივი ჟორდანიას 100 წლისთავისადმი.
მოხსენება: “შემეცნებისა და ცოდნის საკითხები პლატონის მეშვიდე წერილში
‚სახელმწიფოსთან‘ შესაბამისობა-შეუსაბამობების ფონზე“
2011 წლის ივლისი: მერაბ მამარდაშვილის სემინარი. სტრატეგიულ
გამოკვლევათა ცენტრი. თბილისი. მოხსენება: „მერაბ მამარდაშვილი და
ანტიკური ფილოსოფია“
2011 წელი: იოანე პეტრიწის ფილოსოფიური საზოგადოების სხდომა
საქართველოს ეროვნულ მეცნიერებათა აკადემიაში. მოხსენების თემა: „ერთი
ჩვენში: ერთთან ერთობის საფუძველი იოანე პეტრიწის ‚განმარტებაში‘”
2011 წლის მაისი: თსუ, ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება: „პორფირიოსი სიქველეთა
საფეხურების შესახებ“
2010 წლის დეკემბერი: მერაბ მამარდაშვილის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია, თბილისი, თსუ, მოხსენება: „პაიდეია, თამაში, თავისუფლება:
სოკრატულ-პლოტინური პარადიგმები“
2010 წლის ოქტომბერი: ვორკშოპი საარლანდის უნივერსიტეტში, კლასიკური
ფილოლოგიის ინსტიტუტი. ვრცელი მოხსენება: „იოანე პეტრიწი: პროკლეს
ფილოსოფიის მისეული ინტერპრეტაცია: რატომ და ვისთვის არის ის
საინტერესო?“ („Ioane Petrizi: seine Auslegung der Proklosphilosophie: Warum und
fuer wen ist sie interessant?“) თანამომხსენებელი: ლუტც ბერგემანი, ბერლინის
ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტი
2010 წლის ოქტომბერი: ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის მიერ ორგანიზებული
სემინარი ბონში, ბად გოდესბერგში, გერმანია. მონაწილეობა დისკუსიაში
ჰუმბოლდტის ფონდის პროგრამების გაუმჯობესებასა და ახალი პროგრამების
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შემუშავებასთან დაკავშირებით (მოსაზრებები ფონდს წარედგინა წერილობითი
ფორმით და ზეპირად)
2010 წლის ივნისი: ნეოპლატონიზმის საერთაშარისო საზოგადოების
(International Society for Neoplatonic Studies, ISNS) კონფერენცია მადრიდში,
მირაფლორეს დელა სიერაში, ესპანეთი. მოხსენება: „One in the Beings and One
within Us: Basis of the Union with the One in Ioane Petritsi’s Commentary on Proclus’
Elements“
2009 წლის ნოემბერი: იუნესკოს ფილოსოფიის დღისადმი მიძღვნილი
კონფერენცია თსუ-ში. მოხსენება: “პლატონიკოსის არჩევანი თეორიულ და
პრაქტიკულ ცხოვრებას შორის: გეორგიოს გემისტოს პლეთონის გამოცდილება”
2007 წლის ნოემბერი: საერთაშორისო კონფერენცია ბუდაპეშტში, ცენტრალური
ევროპის უნივერსიტეტი, უნგრეთი, ელინიზმის შესახებ (“Hellenism: Alien or
Germane Wisdom?” მოხსენების სათაური: „’გააქრისტიანა’ თუ არა პეტრიწმა
პროკლე?” (“Did Petritsi ‘Baptise’ Proclus?”)
2007 წელი: თსუ, გელათის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია.
მოხსენება: “პლოტინი პეტრიწის კომენტარებში”
2006 წლის იანვარი: პრინსტონის უნივერსიტეტი, ელინურ კვლევათა ცენტრის
სემინარი. ვრცელი მოხსენება სათაურით: “ძველი ბერძნული ფილოსოფია შუა
საუკუნეების ქართულ ტექსტებში” (“Ancient Greek Philosophy in the Medieval
Georgian Texts”)
2005 წლის ოქტომბერი: საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული სამეცნიერო
სიმპოზიუმი “სამხრეთ კავკასია ევროპული ინტეგრაციის გზაზე”, ალექსანდერფონ-ჰუმბოლდტის ფონდი. თბილისი. მოხსენების სათაური: „საერთაშორისო
თანამშრომლობა შუა საუკუნეებისა და ანტიკური ფილოსოფიის კვლევის
სფეროში“ („Internationale Kooperation in der mittelalterlichen und antiken
Philosophie“)
2005 წლის სექტემბერი: წმიდა მაქსიმე აღმსარებლისადმი მიძღვნილი I
საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, მერიოტი. მოხსენება: “დიონისე
არეოპაგელის კორპუსის მაქსიმესეული კომენტარების ძველი ქართული
თარგმანი”
2005 წლის სექტემბერი: კონფერენცია “ბიზანტინოლოგია საქართველოში”,
თბილისი. მოხსენება: “იოანე პეტრიწი მეთერთმეტე-მეთორმეტე საუკუნეების
ბიზანტიური ფილოსოფიის კონტექსტში”
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2001 წლის აგვისტო: ბიზანტიური კვლევების XX საერთაშარისო კონგრესი,
პარიზი (XX International Congress of Byzantine Studies). მოხსენება:
« ბიზანტიური და ქართული კომენტარები პროკლეს ‘თეოლოგიის
საფუძვლებზე’» (“Commentaires byzantins et commentaires géorgiens sur les
Éléments théologiques de Proclus »)
2001 წლის ივნისი: ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის ფონდის სემინარი ბონში,
გერმანია. მოხსენება: « ანტიკური ფილოსოფია პროკლეს ‘თეოლოგიის
საფუძვლების ‘ შუა საუკუნეების კომენტარებში » (“Antike Philosophie in den
mittelalterlichen Kommentaren zur Elementatio theologica des Proklos »)
2001 წლის მარტი: საერთაშორისო კონგრესი ფილოსოფიაში ქ. ვიურცბურგში,
გერმანია, გვიანანტიკურ ფილოსოფიაში მეტაფიზიკის პრობლემებზე
(„Metaphysik und Religion. Zur Signatur des spätantiken Denkens“) მოხსენება:
„ორფიკული თეოგონია და პლატონური კოსმოლოგია პროკლეს კომენტარებში“
(„Orphische Theogonie und platonische Kosmologie in den Prokloskommentaren“)
1999 წლის ნოემბერი: კავკასიოლოგთა კონფერენცია ოლდენბურგში, გერმანია.
მოხსენება: „სახელდების თეორია იოანე პეტრიწის მიერ პროკლეს ‚თეოლოგიის
საფუძვლებზე‘ დართულ ე.წ. ‚ბოლოსიტყვაში‘“ (“Die Namenstheorie im
sogennanten Nachwort des Ioane Petritsi zur Elementatio theologica des Proklos“)
1998 ოქტომბერი: ბილატერალური კონფერენცია (გერმანია-საქართველო)
ტაბახმელასა და თბილისში, სახელწოდებით: „ნეოპლატონიზმი და
სუბიექტურობა“ (“Neoplatonismus und Subjektivität”). მოხსენება: „დიონისე
არეოპაგელი პროკლეს ‚თეოლოგიის საფუძვლების‘ შუა საუკუნეების
კომენტარებში“ („Dionysius Areopagita in den mittelalterlichen Kommentaren zur
Elementatio theologica des Proklos“ ‘)
ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური); გერმანული, ინგლისური, რუსული, ფრანგული
(კარგად); იტალიური (სამეცნიერო ლიტერატურის კითხვა); ძველი ქართული,
ძველი ბერძნული, ლათინური (ტექსტების კითხვა და მათზე მუშაობა)
სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა:
საერთაშორისო ნეოპლატონური კვლევების საზოგადოების (International
Society for Neoplatonic Studies, ISNS) წევრი; ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტის
ფონდის კლუბის წევრი
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