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ჩემი მოხსენების კონტექსტია ადამიანური ყოფიერების ფორ-
მირება და ორიენტაციის შეცვლა განმანათლებლობის პროექტში. 
აღნიშნული ცვლილებების ფენომენის სპეციფიკის გაგება და 
სულიერი სიტუაციის ანალიზი, თანამედროვე ადამიანური კონ-
დიციის გამოწვევები.

თემამ მოითხოვა შემდეგი კონცეპტების შედარებითი ანალიზი: 
მარტინ ჰაიდეგერის „ონტოლოგიური დიფერენცი“, „ტრადიციის“ 
ცნე ბა ჰანს-გეორგ გადამერის ჰერმენევტიკულ თეორიაში; ჰიე-
რო ფანიების კონცეპტი მირჩა ელიადესთან, ჰაბერმასის „პოსტ-
სეკულარული საზოგადოების“ ცნება.

მიმდინარე მილენიუმის ბექგრაუნდი შეიძლება დახასიათდეს, 
როგორც ადამიანური ბუნების ვოლუნტარისტული თვითმოდელირება 
პოსტ ჰუმანიზმის პერსპექტივაში. იცვლება ადამიანის უფლებათა 
პარადიგმა. უქმდება ფუნდამენტური განსხვავება ადამიანურ სამ-
ყაროს, ცხოველთა სამყაროს და ბუნების სამყაროს შორის. სწორედ 
აქ იკვეთება მართლმადიდებლური მონასტრის როლი. მონასტერი 
ინახავს ადამიანური ყოფიერების საწყისურ ტრადიციებს. მირჩა 
ელიადეს აზრით, მომავალში დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება 
ზეძლიერი რელიგიური ენერგიის მატარებელ ცენტრებს. მაგალითად, 
ტიბეტს აღმოსავლურ სამყაროში, ხოლო დასავლურ სამყაროში 
მართლმადიდებლურ მონასტრებსა და ე.წ „კოსმიურ ქრისტიანობას“, 
რაც არის მედიუმი ლიტურგიკულ განზომილებასა და ხალხურ 
რწმენას შორის.

ანთიმოზ ივერიელმა დაარსა 20 მონასტერი რუმინეთში და 
ტიპოგრაფიული ინდუსტრია პოსტბიზანტიურ სამყაროში. ანთიმოზ 
ივერიელის ფილოსოფიურ-თეოლოგიური, საგანმანათლებლო, სა-
ერო და საეკლესიო მოღვაწეობა ახლებურად წარმოაჩენს ქართული 
თეოლოგიური და ფილოსოფიური აზროვნების განვითარების გზებს. 
მისი მეშვეობით ქართული თეოლოგიური აზროვნება ჩაერთო 
ისტორიულ, კულტურულ და სააზროვნო სივრცეში. ანთიმოზ ივე-
რიელის მოღვაწეობა წარმოადგენს კულტურათა წარმატებული 
დიალოგის მაგალითს. მნიშვნელობა აქვს მისი მემკვიდრეობის 
თარგმანს რუმინულიდან ქართულ და ინგლისურ ენებზე და მათ 
ინტერდისციპლინარულ კვლევას, რაც ხორციელდება საქართველოს 
შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის მხარდაჭერით „ანთიმოზ 
ივერიელი: ევროპული სააზროვნო სივრცის ნაწილი. 
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The main context of the presented paper is understanding of the spe-
cifi cs of the phenomenon of the becoming of human beings and change of 
orientation in the project of enlightenment and the analysis of the spiritual 
situation, the challenges of the modern human condition.

A comparative analysis of the following concepts was performed: Mar-
tin Heidegger “Ontological diff erence”, “tradition” in Hans-Georg Gadamer’s 
hermeneutical theory, Mircea Eliade’s concept of hierophanies and Jurgen 
Habermas’s “Post Secular Society”.

The background of the current millennium can be characterized as the 
voluntary self-modelling of human nature in the perspective of post-hu-
manism. The human rights paradigm is changing. The fundamental diff er-
ence between the human world, the animal world, and the natural world 
is blurred. This is where the role of the Orthodox monastery comes into 
play. The monastery preserves the original traditions of human existence. 
According to Mircea Eliade, in the future, great importance will be attached 
to the centres of strong religious energy. For example, Tibet in the Eastern 
world, and in the Western world- orthodox monasteries and the so-called 
“Cosmic Christianity”, which play the role of medium between the liturgical 
dimension and the folk faith.

Anthim the Iberian founded 20 monasteries in Romania and typo-
graphic industry in the post-Byzantine world. The philosophical-theologi-
cal heritage of Anthim the Iberian throws new light onto Georgian theologi-
cal and philosophical thinking. Owing to him, Georgian theological thinking 
is involved in the historical and thinking area of Europe. His activities and 
works are signifi cant moments of Georgian theological and philosophical 
thinking development, a successful dialogue between cultures. Transla-
tions of his works from Romanian into English and Georgian are of great 
importance for interdisciplinary research, which is implemented within the 
project: “Anthim the Iberian: A part of European Space of Thinking” with 
the support of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia.




