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 რელიგიის ფილოსოფიისათვის ტრადიციული ღმერთის 
არსებობის გამოცდილებისეული არგუმენტი სხვადასხვა კუთ-
ხით შეიძლება იყოს განხილული, მათ შორის, ეპისტემოლოგიურ 
და ონტოლოგიურ ასპექტებში. თანამედროვე ფილოსოფიაში 
ღმერთის არსებობის ყველა ტრადიციული არგუმენტი თემა-
ტიზებულია დილემების, ცვლილებებისა და გამოწვევების 
კონტექსტში. ღმერთის არსებებობის კონცეპტის შესაძლებ-
ლობები დაკავშირებულია რეალობის ეფემერული და აუთენ-
ტიკური ასპექტების ღია დიალექტიკასთან, რაც ჰეგელის 
დიალექტიკისაგან განსხვავებულ მოდელს გულისხმობს. არ-
სებითად არის გასათვალისწინებელი თეოდორ ადორნოს 
განმანათლებლობის დიალექტიკა, ჰაბერმასისა და კარლ 
პოპერის განაზრებანი მეთოდოლოგიის შესახებ. აგრეთვე 
ინტერტექსტუალობის დაუსრულებლობის პრინციპები და 
პარადიგმები. უფრო ნათლად და გასაგებად უნდა ჩამოყა-
ლიბდეს რეალობის ახალი პარადიგმა. ამას აქვს გადამწყვეტი 
მნიშვნელობა როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული ფილო-
სოფიისათვის და საერთოდ დასავლური ცივილიზაციის კულტუ-
რისათვის. რეალობა გაიგება და განიცდება მხოლოდ პირად 
ექსისტენციალურ გამოცდილებაში. აქედან გამომდინარე, 
დგება ექსისტენციალური კომუნიკაციის პრობლემა. საჭირო 
ხდება საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ინსტიტუტების 
ექსის ტენციალური ვალიდობის გარკვევა. რეალობის საკით-
ხი შემდეგნაირად დგას: რა შეიძლება იყოს ღმერთსა და 
ექსისტენციას შორის? პოსტმოდერნული მიმართულების ფი-
ლო სოფიაში ასეთი მედიალური განზომილება გამოითქმება 
სიმულაკრის ცნებით. იმავე ფუნქციას ასრულებენ კომუნი კა-
ციური ქმედების აღმწერი თეორიები თანამედროვე ანალი-
ტიკურ ფილოსოფიაში. ღმერთსა და ექსისტენციას შორისი 
მექანიზმები ადამიანური თვითიდენტობის პერსპექტივებს 
აქცევენ ეთიკურ და ეპისტემოლოგიურ დილემათა ბადეში. 
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For the philosophy of religion, the argument of the experience 
of the existence of traditional religion can be discussed in various 
ways, including the epistemological and ontological aspects. All tra-
ditional arguments for the existence of God in modern philosophy 
are seen in the context of changing dilemmas and challenges. The 
possibilities of the concept of God are related to the open dialectics 
of the ephemeral and authentic aspects of reality, which implies a 
model diff erent from Hegel’s dialectic. Theodore Adorno’s enlight-
enment dialectics, Habermas, and Karl Popper’s views on methodol-
ogy are sure to be considered, as well as principles and paradigms 
of infi nite intertextuality. A new paradigm of reality must be formed 
more clearly and comprehensibly. This is crucial for both theoretical 
and practical philosophy and for the culture of Western civilization 
in general. Reality is understood and experienced only in personal 
existential experience. Hence the problem of existential communi-
cation. It is necessary to clarify the existential value of public and 
political institutions. The question of reality is as follows: what can 
be between God and existence? In the philosophy of postmodern 
direction, such a medial dimension is expressed by the notion of 
simulacrum. The same function is performed by theories describing 
communicative action in modern analytical philosophy. The mech-
anisms between God and existence bring the prospects of human 
self-identity within the framework of ethical and epistemological di-
lemmas.


